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______________________________________Sammanfattning 

SAMMANFATTNING 

Människor har i alla tider sett upp till kända personer som förebilder och representanter för något 
som de själva drömmer om att vara, vilket gör dessa kända personer till idealiska ansikten utåt för 
ett företags varumärke och produkter. Detta fenomen kallas celebrity endorsement och har länge 
varit en populär metod inom marknadsföring där syftet är att skapa associationer mellan ett 
varumärke och en känd persons egenskaper. Även i Sverige förekommer denna form av 
marknadsföring och vi vill i denna studie se hur svenska företag arbetar med detta. Vi har tagit 
del av vetenskapliga studier som menar att könet på den kända personen i marknadsföringen har 
betydelse. Då Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen är det även intressant att öka 
förståelsen för hur svenska företag väljer idrottsstjärnor till sina marknadsföringskampanjer. 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur svenska företag använder sig av svenska 
idrottsstjärnor i sin marknadsföring samt om det finns några skillnader i urval då det gäller 
kvinnliga och manliga idrottare. Vi vill även ta reda på om företagen gör någon uppföljning på 
resultatet av marknadsföringskampanjerna och i så fall på vilket sätt detta genomförs.  

Den teoretiska referensramen har legat till grund för denna studie och teoridelen är baserad på 
vetenskapliga studier om ämnet athlete celebrity endorsement, samt hur arbetet med detta 
fenomen går till. De delar vi berör är vikten av ett starkt varumärke, en beskrivning av fenomenet 
athlete celebrity endorsement, fördelar och nackdelar med denna typ av marknadsföring, hur 
valet av idrottsstjärna går till, om det görs någon uppföljning och utvärdering, samt om 
idrottsstjärnas kön har någon betydelse. Dessa delar utgör sedan grunden för teori-, empiri-, 
analys-, slutsats- och diskussionskapitel. 

För att öka förståelsen för hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement genomfördes 
fyra stycken telefonintervjuer med företag som är eller har varit aktuella med kampanjer 
tillsammans med idrottsstjärnor. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide som baserades 
på den teoretiska referensramen. Dessa företag och idrottsstjärnor var: Länsförsäkringar och 
Henrik Larsson, Skellefteå Kraft och Heidi Andersson, Shapy och Jonathan Hedström samt 
Pärsons och Anja Pärson. 

Empirikapitlet behandlar resultatet av intervjuerna där varje företag redovisas enskilt för att få en 
övergripande syn på hur respektive företag arbetar med athlete celebrity endorsement. Företagen i 
studien var positivt inställda till denna typ av marknadsföringsaktivitet och de ansåg bland annat 
att det är viktigt att idrottsstjärnas värderingar passar ihop med företagets.  

De slutsatser vi kommit fram till i denna studie är att företagen är medvetna om de fördelar som 
finns men inte tänker lika mycket på nackdelarna med athlete celebrity endorsement. Vi har även sett 
en brist i att företagen inte planerar sitt val av idrottsstjärna utan går mer på känsla. Vi kan vidare 
dra slutsatsen att det inte heller görs någon uppföljning eller utvärdering av den specifika 
kampanjen samt att valet av en kvinnlig eller manlig idrottare inte har någon betydelse för de 
svenska företag som deltog i studien. En övergripande slutsats som vi kommit fram till är att 
athlete celebrity endorsement lämpar sig bäst när produkten är sportrelaterad på något sätt. 
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_________________________________________Inledning 

1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till hur företag kan stärka sitt varumärke genom athlete 
celebrity endorsement, vilket ska ge läsaren en idé om det problem samt syfte som ligger till grund för denna studie. 

1.1. Problembakgrund 

Hur kan företag sticka ut ur mängden med sin marknadsföring? Företag och konsumenter möts 
dagligen av ett stort och ökande mediebrus där information flödar från många olika källor och 
det blir i princip omöjligt att ta in allt. För att få ut det mesta möjliga av marknadsföringen söker 
företag ständigt efter olika sätt att utmärka sig och på. Ett starkt varumärke kan bidra till att 
människor uppfattar och lägger märke till ett företag eller en produkt. Företag arbetar därför 
kontinuerligt med att identifiera och utveckla fungerande marknadsföringsstrategier där målet är 
att skapa ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke kännetecknas av att det förknippas med vissa 
egenskaper som stärker trovärdigheten för varumärket. Kontentan av det hela är tydlig – för att 
ett varumärke ska vara framgångsrikt måste det värderas högst hos konsumenterna och 
därigenom bli det som konsumenterna föredrar framför alla andra alternativ. (Ballantyne et al 
2006) 

Hur konsumenter urskiljer ett varumärke från andra beror bland annat på den 
marknadskommunikation som ges om produkten eller tjänsten. Det är i detta sammanhang 
viktigt att kommunikationen är väl planerad och att kunderna får den uppfattningen som 
företaget vill förmedla av produkten (Wanger 2002). Ett sätt att differentiera varumärket är att 
stärka dess image. Med hjälp av image kan varumärken betyda mer än bara de delar som 
produkten består av, vilket blir en konkurrensfördel då konsumenter får en anledning att föredra 
ett märke framför ett annat (Ballantyne et al 2006). Ett exempel på ett varumärke som lyckats 
med detta är Red Bull som inte bara är en energidryck utan även representerar en äventyrlig 
livsstil. För att understödja sitt varumärke kan företaget ge detta ett ansikte i form av en känd 
person. 

I alla tider har människor sett upp till kända personer som förebilder och representanter för 
något som de själva vill vara. Detta gör dessa kända personer till idealiska ansikten utåt för 
företag och deras varumärke samt produkter. Pia Grahn Brikell, VD på Svenska reklamförbundet 
menar att fotomodellernas tid är förbi och för att nå ut till konsumenterna i marknadsföringen 
räcker det inte längre med att vara snygg. ”Modellen” måste även ha presterat något som 
konsumenterna kan relatera till som exempelvis en sportframgång (Sundell 2007).  Celebrity 
endorsement, som detta fenomen kallas, har länge varit en populär metod inom marknadsföring 
(Stone et al 2003). Begreppet uppkom i USA under 1800-talet och syftet är att skapa associationer 
mellan ett varumärke och en känd persons egenskaper. Forskning har visat att konsumenter har 
en mer positiv varumärkesattityd till produkter som är marknadsförda av kända personer och 
därför är mer villiga att välja just de produkterna. (Boyd och Shank 2004)  

Med hjälp av en celebrity endorser kan företag associera sitt varumärke med den typ av personlighet 
som passar ihop med varumärkets image och kan då locka tills sig målgruppens uppmärksamhet. 
Ballantyne (2006) menar att varumärket och konsumenten närmar sig varandra genom att 
utveckla ett känslomässigt band där relationen mellan konsumenten och varumärket stärks vilket 
förhoppningsvis leder till märkeslojalitet.  
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En form av celebrity endorsement är att använda sig av kända idrottsstjärnor. Det gäller inte bara 
idrottsrelaterade företag såsom Intersport och Reebok, utan många gånger har företaget och 
idrottaren ingen tydlig koppling. Bristen på koppling hindrar dock inte företag från att använda 
idrottsstjärnor. Tidigare studier visar på att användandet av endorsers leder till högre 
varumärkesvärdering än om en ”vanlig” person används i marknadsföringen. Berömmelsen som 
kommer med idrottsframgången gör dem till populära marknadsförare och stjärnornas värde 
grundas på deras popularitet och den rena image som de förknippas med. (Boyd och Shank 2004)  

Sedan uppkomsten av celebrity endorsement har användandet av kända personer ökat. Samtidigt 
börjar en rädsla infinna sig bland företag att utdelningen på investeringen i denna typ av 
marknadsföring kommer att minska. Till (2001) menar dock att det finns en risk att 
idrottsstjärnan överexponeras eller hamnar i en skandal och därmed minskar värdet för det 
företag som denne representerar, samtidigt som idrottarens eget varumärke påverkas negativt.  

Trots dessa risker blir det allt vanligare för företag att använda sig av kända personer för att 
marknadsföra sitt varumärke. Studier, främst från USA, visar på att många företag lägger ut stora 
summor pengar för att knyta till sig de största idrottsstjärnorna för att använda dessa i 
marknadsföringen. Däremot finns det lite forskning om hur uppföljningen av celebrity endorsement 
bör gå till samt om detta är ett effektivt och prisvärt marknadsföringsalternativ. (Boyd and Shank 
2004) 

Många av de studier som vi tagit del av grundar sig på globala och internationella företags 
satsningar på internationella idrottsstjärnor. Stora företag som Nike och Adidas satsar varje år 
miljarder på att knyta till sig de största idrottsstjärnorna som Tiger Woods och David Beckham. 
Även i Sverige förekommer denna form av marknadsföring och vi vill i denna studie se hur 
svenska företag arbetar med detta. Hur går företagens val av idrottsstjärna till och stämmer 
tankarna bakom deras val överens med teorierna som grundar sig på internationella företag? 
Trots Sveriges storlek lyckas vi år efter år producera nya framgångsrika idrottare. Svenska 
idrottsmän och kvinnor tillhör några av de starkaste varumärkena i Sverige idag och åtskilliga är 
de idrottsstjärnor som har valt att vara endorsers för olika företag och produkter. Mest kända är 
kanske Pernilla Wiberg för sitt samarbete med Risifrutti eller Peter Forsberg, Kajsa Bergkvist och 
Magdalena Forsberg som gjort reklam för AXA Sports Club. Senaste i raden av endorsers är 
friidrottssystrarna Jenny och Susanna Kallur som under 2007 ska medverka i Länsförsäkringars 
reklamfilmer om pensionsfonder.  

1.2. Problemformulering 

Hur använder sig svenska företag av svenska idrottsstjärnor i sin marknadsföring? Hur går valet till och sker det 
någon uppföljning?  

Forskning i USA visar på att konsumenters uppfattning om athlete celebrity endorsers skiljer sig åt 
beroende på vilket kön den kända personen har. Detta stöds av mätningar av olika 
reklamkampanjers effekt som påstår att könet har en stor betydelse när ett meddelande ska 
överföras från företag till konsument. (Peetz et al 2004)  

Det pågår ständigt diskussioner om diskrimineringen i samhället mellan kvinnor och män. Enligt 
the Global Gender Gap Report från 2006 rankas Sverige som det land i världen som har kommit 
längst med jämställdhetsarbetet, där över 80 procent av könsgapet har stängts vilket kan jämföras 
med USA som ligger på 23:e plats. Detta utgör en intressant jämförelse då den mesta forskningen
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som vi tagit del av kommer från USA. I ovannämnda rapport har följande fyra olika aspekter 
undersökts: ekonomiskt deltagande och möjligheter, utbildningsnivå, hälsa och överlevnad samt 
politiskt auktoritet. 115 av väldens länder har rankats och därmed täcker rapporten 90 procent av 
världens befolkning. (Hausmann et al 2006) 

Vi har tagit del av vetenskapliga studier som menar att könet på den kända personen i 
marknadsföringen har betydelse. Vi vet också att Sverige, enligt the Global Gender Gap Report, 
är ett av de mest jämställda länderna i världen. Vi undrar därför om könet på en idrottsstjärna 
som används i marknadsföringssyfte har någon påverkan på svenska konsumenter? Och är 
könsfrågan något som svenska företag tänker på när de väljer en känd person att samarbeta med? 
Vi vill således även ta med dessa aspekter i vår studie. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur svenska företag använder sig av svenska 
idrottsstjärnor i sin marknadsföring samt om det finns några skillnader i urval då det gäller 
kvinnliga och manliga idrottare. Vi vill även ta reda på om företagen gör någon uppföljning på 
resultatet av marknadsföringskampanjerna och i så fall på vilket sätt detta genomförs.  
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel behandlar vi de vetenskapliga utgångspunkter som vi har haft för denna uppsats när det gäller val 
av ämne, förförståelse och verklighettssyn. Vi tar även upp vårt deduktiva angreppssätt för studien samt beskriver 
de val av sekundärdata vi gjort och avslutar med källkritik. 

2.1. Val av ämne 

Vi har uppmärksammat att athlete celebrity endorsement används flitigt internationellt då företag 
skriver kontrakt med framgångsrika idrottsstjärnor för att använda dessa i marknadsföringen. Vi 
har i olika medier observerat att detta fenomen även är populärt i Sverige, då många svenska 
idrottsstjärnor marknadsför varumärken och produkter. Detta är till synes en 
marknadsföringsmetod som ökar i popularitet och vi ansåg att en studie med svenska företag och 
svenska idrottare var intressant eftersom det finns få tidigare studier inom detta område. 

2.2. Förförståelse 

Vår förförståelse om ämnet athlete celebrity endorsement är begränsad. De enda erfarenheter vi har av 
ämnet är då vi observerat denna typ av marknadsföring i olika sammanhang, men vi har aldrig 
studerat detta ur ett vetenskapligt perspektiv. Våra tidigare erfarenheter från athlete celebrity 
endorsement och våra tidigare studier kan ha påverkat oss i arbetet med denna uppsats. Studier vid 
Internationella marknadsföringsprogrammet vid Mälardalens Högskolan samt 
Service Managementprogrammet vid Umeå universitet har gett oss kunskap om marknadsföring 
under kurser på A-, B- respektive C- nivå.  

Johansson-Lindfors (1993:76) kallar denna typ av kunskap för andrahandsförståelse när den 
hämtas från föreläsningar, kurslitteratur och forskningsrapporter. Vår praktiska förståelse inom 
ämnet kommer från den marknadsföring som vi dagligen kommer i kontakt med samt från 
författarnas egna idrottsliga erfarenheter i form av sponsring. Enligt Lindholm (2001:73) är det 
viktigt att inte bortse från den förförståelse som fås genom erfarenhetsmässiga och teoretiska 
upplevelser. Detta är något som alla bär med sig och det är viktigt att göra sig medveten om den 
kunskap som redan finns eftersom det kan påverka valet av tillvägagångssätt för att angripa ett 
problem. Johansson-Lindfors (1993:76) menar vidare att förstahandsförståelse är den 
förförståelse som inhämtas genom egenupplevda erfarenheter, vilken kan ge vissa negativa 
effekter. Vi har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med marknadsföring och därför inte heller 
någon intern insikt i hur celebrity endorsement används som marknadskommunikation. Detta kan 
komma att påverka vår uppsats både positivt och negativt. Vi blir i och med detta opartiska när 
det gäller hur olika företag arbetar med varumärkesimage och celebrity endorsement, vilket vi anser 
vara positivt. Det negativa är att vi blir begränsade av vår teoretiska kunskap i vårt försök att 
förstå hur det fungerar i praktiken. Risken finns att vi ser det vi egentligen vill se eftersom vi 
kanske inte är tillräckligt öppna för att ta in hur företag egentligen arbetar med celebrity endorsement.   

2.3. Verklighetssyn 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur svenska företag använder sig av svenska 
idrottsstjärnor i sin marknadsföring samt om det finns några skillnader i urval då det gäller 
kvinnliga och manliga idrottare. Vi vill även ta reda på om företagen gör någon uppföljning på
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resultatet av marknadsföringskampanjerna och i så fall på vilket sätt detta genomförs. Denna 
uppsats bygger på de två författarnas tankar och idéer, vilket gör det svårt och nästintill omöjligt 
för oss att uppnå objektivitet. De beslut vi fattat under arbetes gång anser vi har påverkats och 
begränsats av vårt tankesätt. Med den problemformulering vi har är syftet med denna uppsats att 
tolka och förstå snarare än att beskriva och förklara. Därför är objektivitet inte något som 
eftersträvats. Lindholm (2001:73) menar att detta synsätt är en hermeneutisk verklighetssyn vilket 
innebär att vi tolkar och förmedlar betydelsen av olika handlingar.   

2.4. Angreppssätt 

För att få en uppfattning om vad celebrity endorsement innebär och vad som är aktuellt inom ämnet, 
valde vi att i början av arbetet fördjupa oss i vetenskapliga artiklar. Vår teoretiska referensram låg 
sedan till grund för en intervjuguide som vi använde när företagen intervjuades. Det blev aldrig 
aktuellt med några kompletteringar av den teoretiska referensramen efter att intervjuerna 
genomförts. Detta angreppssätt kallas deduktion enligt Bryman (2001:21). Johansson-Lindfors 
(1993:55) menar att detta angreppssätt innebär att den teoretiska referensramen är 
utgångspunkten i arbetet för att förstå verkligheten.  

2.5. Val av sekundärdata 

För att skaffa oss en översiktlig helhetsbild av problemet började vi vårt arbete med att samla in 
sekundärdata. De sekundärkällor vi använt oss av är vetenskapliga studier och den teoretiska 
referensramen bygger på information från dessa. De studier som vi använt oss av fann vi på 
databaser för företagsekonomiska studier genom sökorden: ”endorsement”, ”endorser”, 
”celebrity endorsement”, ”athlete endorsement”, ”gender differences”, ”branding”, 
”co-branding”, ”positioning” och ”brand building”. Vi har försäkrat oss om att vi endast använt 
vetenskapliga studier som är ”peer reviewed”. Detta eftersom dessa granskats noga innan de 
publicerats och vi anser att dessa källor gett oss en trovärdig bild av ämnet. Detta hör ihop med 
vårt deduktiva angreppssätt då vi vill ta fram en teoretisk referensram och sedan förstå 
verkligheten utifrån den. (Johansson-Lindfors 1993:89)   

Eftersom vi inte har några tidigare erfarenheter om hur företag arbetar med att stärka sitt 
varumärke och image anser vi att det är viktigt att ha med ett teorikapitel som berör detta. Syftet 
med uppsatsen är dock att se hur svenska företag arbetar med athlete celebrity endorsement vilket i sin 
tur kan vara ett sätt att stärka företagets varumärke. Vi har inte fokuserat på att fördjupa oss i hur 
företag arbetar med sitt varumärke i största allmänhet. Vi kommer endast att använda detta 
teorikapitel som ett stöd i vår analys och slutsats. 

2.6. Källkritik mot sekundärdata 

I enlighet med Johansson-Lindfors (1993:87) anser vi att det är viktigt att vara källkritisk mot de 
teorier och studier som används i den teoretiska referensramen.  

Flertalet av de vetenskapliga studierna vi använt i den teoretiska referensramen är baserade på 
forskning inom celebrity endorsement och athlete celebrity endorsement. Vi har medvetet valt studier från 
det senaste decenniet då vi anser att synen på celebrity endorsement ständigt förändras och att 
teorierna utvecklas. Vi anser även att synen på könsroller har förändrats de senaste tio till femton 
åren vilket gjorde det mindre aktuellt att använda studier som är publicerade tidigare än 1996. 
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________________________________Vetenskapliga utgångspunkter 
Många av studierna har sitt ursprung i USA och ingen av dem är utförd i Sverige. Vi har ändå valt 
att ta med dessa källor för att öka förståelsen för ämnet och sedan applicera denna på svenska 
företag. På grund av detta har vi stött på vissa problem med vad vi vill kalla kulturskillnader 
mellan USA och Sverige. Detta var speciellt tydligt i studierna som tar upp skillnader mellan 
manliga och kvinnliga endorsers. Vi anser att uppfattningen om män och kvinnor är olika i 
länderna och vi tror att könets betydelse i dessa sammanhang är större i USA än i Sverige. 

Vi har stött på vissa begränsningar med några av de vetenskapliga studierna. Studien av Boyd och 
Shank (2004) har varit ett stort underlag i vår teoretiska referensram. De variabler som 
undersökningen tar upp var produkterna skor och mjölk, vilka vi anser är för smala för att ge ett 
rättvisande perspektiv på hur konsumenten påverkas av olika endorsers. Dock anser vi att studien 
belyser intressant aspekter på genusperspektivet vilket gör den aktuell för vår studie. 

Studien av Peetz et al (2004) baseras på vad amerikanska studenter tycker om athlete celebrity 
endorsement och vi anser att detta urval inte är representativt för alla konsumenter. Vi har ändå valt 
att använda denna studie då denna kunde komplementtera studien av Boyd och Shank (2004). 

Charbonneau och Garlands (2005) studien anser vi är intressant då den utformats i Nya Zeeland. 
Detta är ett mindre land med begränsade tillgångar av företag och idrottsstjärnor, vilket kan 
liknas med Sverige. Denna studie valdes för att få fler perspektiv på ämnet än endast de från 
USA. En nackdel med denna studie kan vara att det i Nya Zeeland finns lite erfarenhet av denna 
typ av marknadsföring, vilket även författarna till studien påpekar. 

Erdogan (1999) har varit en väl använd källa i den teoretiska referensramen. Vi är medvetna om 
att vi i vissa fall inte sökt upp originalkällan i studien och risken finns då att vi misstolkat 
innehållet. Mycket av informationen från denna artikel styrks av andra författare och studier som 
vi använt oss av, vilket ger oss en bra anledning till att inte tvivla på vår tolkning av materialet. 

Kritik mot Ballantynes et al (2006) studie är att den beskriver ämnet varumärkesimage och 
studiens syfte inte berör celebrity endorsement. Detta är något som vi har själva applicerat till den 
teoretiska referensramen för att öka förståelsen för vikten av ett starkt varumärke. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenterar vi de teorier vilka denna studie kommer utgår från. De teoriområden vi tar upp är; 
vikten av ett starkt varumärke, en beskrivning av athlete celebrity endorsement, fördelar och nackdelar med 
celebrity endorsement, uppföljning och utvärdering av ämnet samt valet av en kvinna eller man. 

3.1. Vikten av ett starkt varumärke 

Det räcker inte längre för företag att bygga en kännedom kring ett varumärke. Konkurrensen blir 
allt tuffare när fler aktörer dyker upp på marknaden och ett varumärke ska fungera som det lilla 
extra som gör att konsumenten väljer en specifik produkt eller tjänst. Ett varumärke ska vara 
mycket mer än bara kommunikation. Det ska förmedla den synliga, känslomässiga och kulturella 
imagen av ett företag och dess produkter (Crosby och Johnson 2003). Företag som Nike och 
Adidas är marknadsledande i försäljningen av sportskor för att de har lagt stor vikt i sin 
marknadsföring på att förmedla den image av kvalitet, framgång och välbefinnande som 
varumärket står för. Deras marknadsföring berör och är ofta lite kontroversiell då företagen 
speglar både kända och okända människors livsstil. 

En viktig del inom marknadsföring är att förstå och förutse konsumenternas val av varumärke. 
Därför försöker marknadsförare hela tiden att identifiera och behålla fungerande 
marknadsföringsstrategier. För att kunna göra detta är det viktigt att först undersöka vilken 
relation som finns mellan konsumenten och varumärket. Konsumenter har en viss tendens till att 
gruppera varumärken som är liknande när det gäller produktegenskaper. Detta gör det än mer 
viktigt för företag att ha ett starkt varumärke när det finns många likartade produkter och då det 
är enkelt att byta mellan olika varumärken. Ballantyne et al (2006) menar att det i dessa situationer 
kan vara svårt för konsumenter att skilja mellan olika produkter och därmed blir även valet av 
varumärke mer komplicerat.  

Varumärken som har ett enkelt koncept är de som konsumenter har lättast att minnas eftersom 
de oftast har ett enkelt namn, utseende eller slogan. Dessa har en mycket bättre chans att skilja sig 
från mängden än de varumärken som är mer komplicerade. Det är mer troligt att varumärken 
som konsumenterna ser och ofta blir påminda om, både genom köp eller via media, kommer att 
fastna i minnet hos konsumenter. För att få människor uppmärksamma på varumärket är det 
fördelaktigt om det finns något för konsumenten att reagera på i marknadsföringen. 
Ballantyne et al (2006) menar vidare att enkelhet i marknadsföringen är viktigt, men att det kräver 
att budskapet är lätt att förstå och att det finns en röd tråd genom kampanjen. En förenkling av 
budskapet kan bidra till att konsumenterna lättare kommer ihåg varumärket och tar ett 
köpebeslut snabbare utan att behöva tänka efter en längre tid (Hayden 2007). Vi anser att 
varumärket har en större chans att sticka ut från mängden om konsumenterna påminns om 
varumärket ofta och i olika sammanhang, vilket kan ske om företaget är effektivt i sin 
marknadsföring. Lyckas företaget med detta kan det leda till att ett rykte sprids och att människor 
talar om marknadsföringen. Ett exempel på detta är läkemedlet Ipren som genom sin TV-reklam 
har skapat en fiktiv figur ”Ipren-mannen”, som många människor känner till och de kan även 
sjunga med i hans sånger om produkterna. Denna marknadsföring har varit lyckat och den har 
ökat kännedomen om varumärket Ipren bland konsumenterna. 
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Heaths et al (2006) studie visar på att det känslomässiga innehållet i marknadsföringen har 
påverkan på den relation en människa får för ett varumärke. De menar vidare att det inte bara 
handlar om ett budskap utan mer att det kreativa innehållet i marknadsföringen måste beröra 
konsumenten. När konsumenten får en känsla för marknadsföringen bidrar det till att 
kännedomen av varumärket ökar.  

3.1.1. Varumärkesimage 
Varumärkesimage är den uppfattning om ett varumärke som människor har. Imagen speglar 
varumärkets personlighet men denna kan i vissa fall vara felaktig eftersom det kan vara 
komplicerat för företag att kommunicera och övertyga människor om den önskade imagen. 
Image är vad människor tror, tänker, känner och förväntar sig av ett varumärke 
(Ballentyne et al 2006). För att bygga ett trovärdigt varumärke jobbar marknadsförare med att 
utveckla en positiv imageassociation mellan varumärket och konsumenten. Denna association är 
viktig för att konsumenterna ska känna igen varumärket och enklare kunna minnas det. Det är 
därför av stor betydelse att hitta unika sätt i kommunikationen till konsumenten för att få denna 
effekt i marknadsföringen (Jowdy och McDonald 2002).  

Ballantyne et al (2006) styrker Jowdy och McDonalds (2002) teorier om att imageassociation är en 
viktig del av ett starkt varumärke. De menar att även om produkter av olika varumärken har 
liknande egenskaper är det i slutändan varumärkets image som skapar konsumentens uppfattade 
skillnad mellan de konkurrerande varumärkena. Om konsumenten associerar ett varumärkes 
image med något positivt påverkas dennes uppfattning av varumärket och personen blir mer 
motiverad att köpa just det varumärket. Detta kan även komma att påverka konkurrenternas 
upplevda varumärkesimage på ett negativt sätt vilket leder till att konsumenterna väljer bort deras 
varumärke. Om ett företag lyckas med starka varumärkesassociationer kan detta leda till att 
konkurrenternas varumärke ses som mindre attraktivt eftersom valet av varumärke bli mer 
självklart då konsumenten har en koppling till det.  

En del i att stärka ett framgångsrikt varumärke är att företagen bör ha uttalade kärnvärden som 
symboliserar vad varumärket och företaget står för. Kärnvärdena ska vara kraftfulla och de ska 
bidra till ökad förståelse för verksamheten och vad den vill symbolisera. Det viktiga är hur interna 
och externa intressenter, i form av anställda och kunder, uppfattar och tolkar orden (Urde 2003). 
Ett sätt att stärka den image företaget vill förmedla är att använda sig av celebrity endorsement. I 
Sverige har det på senare tid blivit alltmer vanligt att använda denna typ av marknadsföring. Vi 
anser att svenska idrottare ofta associeras med sunda och positiva egenskaper och värderingar. 
Detta är något som svenska företag kan dra nytta av i sin marknadsföring när de vill förmedla 
företagets kärnvärden och image genom att samarbeta med dessa idrottare.    

3.1.2. Co-branding 
Celebrity endorsement är en form av co-branding vilket innebär att två varumärken paras ihop med 
syfte att stärka varandra samt att det ska ske en överföring av mening och image varumärkena 
emellan. Enligt Rao och Ruekert (i Xing och Chalip 2006) definieras co-branding som en 
varumärkesallians av två eller fler individuella varumärken eller produkter som medför antingen 
kortsiktiga eller långsiktiga associationer till varandra. Det är viktigt att det finns ett tydligt 
samband mellan personen och varumärket/produkten för att konsumenterna ska utvärdera 
varumärket positivt. Co-branding kan även användas för att förändra ett företags eller 
varumärkes image genom att para ihop varumärket med ett annat som innehåller önskade 
värderingar eller egenskaper. På detta sätt kan konsumenterna associera dessa ”nya” egenskaper 
och värderingar med varumärket. Idrottsstjärnor kan vara starka varumärken som har möjlighet
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att förändra eller förstärka både sitt eget och ett företags image. Fredrik Ljungberg (Calvin Klein) 
och Magdalena Forsberg (Axa) är några exempel på svenska idrottsstjärnor som genom 
co-branding stärkt både det egna och även olika företags varumärken.  

3.2. Athlete celebrity endorsement 

Athlete celebrity endorsement är när en känd idrottsperson använder sig av sin popularitet och 
kändisstatus till förmån för företag, varumärken och produkter i marknadsföringssammanhang. 
Detta kan vara effektfullt eftersom idrottaren bidrar till att överföra sin image och sina 
egenskaper till varumärket eller produkten oavsett vilken roll de har i marknadsföringen. 
(Erdogan 1999) 

Under en relativt kort tidsperiod har summan som investerats i athlete celebrity endorsement ökat 
kraftigt. 1986 betalade företag i USA ungefär 100 miljoner dollar för endorsement och 
licensrätter, 1996 låg den siffran på cirka en miljard dollar medan siffran hade fallit 1999 till 
ungefär 730 miljoner dollar. Dock visade det sig vid denna tidpunkt att summan började öka igen 
då företag rekryterade fler kvinnliga och mindre kontroversiella idrottsstjärnor. Under 2002 hade 
summan för endorsement med idrottsstjärnor, tränare och andra sportpersonligheter ökat till 
897 miljoner dollar (Peetz 2004). Shimp (i Erdogan 1999) hävdade att 1997 förekom det kända 
personer av olika slag i 25 procent av all marknadsföring i USA. 

Som vi tidigare nämnt har det blivit allt viktigare för företag att ha starka varumärken som kunder 
kan relatera till och på så sätt stärka sina konkurrensfördelar. Företag spenderar stora summor för 
att knyta de största idrottarna till sitt företag i syfte att marknadsföra deras produkter, vissa 
sportrelaterade andra inte. Elitidrottare kan begära dessa stora summor tack vare sin popularitet 
och rena image som de förknippas med (Boyd och Shank 2004). Det mesta av studierna vi tagit 
del av har ett internationellt perspektiv och har gjorts på internationella företag. Vi tror att 
svenska företag, som endast är verksamma på den svenska marknaden, inte alltid har samma 
ekonomiska förutsättningar för sin marknadsföring som dessa internationella organisationer. 
Företag som enbart verkar på den svenska marknaden behöver heller inte använda de största 
internationella idrottstjärnorna eftersom marknadsföringen inte har till syfte att nå utanför 
Sveriges gränser. De kan använda sig av svenska idrottare som är välkända i Sverige och på så sätt 
hålla kostnaderna nere samtidigt som kampanjen fortfarande når ut till målgruppen. 

Martin (1996) menar att även mindre företag med en begränsad budget börjar använda 
idrottsutövare för att marknadsföra sina produkter. Syftet med att använda en endorser kan 
variera. I de flesta fall förväntas idrottaren fånga konsumenternas uppmärksamhet, stärka 
varumärket, förstärka produktens image, ge budskapet trovärdighet, öka ihågkommande av 
varumärket samt förhoppningsvis även öka köpebenägenheten. Med andra ord krävs det en hel 
del av idrottsstjärnan. 

Elitidrottare lever ett aktivt liv där deras ambition, beslut och risktagande är avgörande för deras 
framgång eller misslyckande. Snedsteg från idrottsstjärnan, som skandaler och dylikt, kan leda till 
problem för företagen de samarbetar med. Samtidigt kan de kända personer som lever ett 
ordningsamt liv vara så framgångsrika som varumärken, att det glöms bort att namnen är mer än 
varumärkesnamn utan även personer. Ett exempel på detta är den gamla tennisspelaren 
René Lacoste som nu mera är känd för sitt klädmärke och få minns hans meriter på tennisbanan 
(Behr och Beeler-Norrholm 2006). Det finns även svenska exempel på före detta idrottsstjärnor 
som efter karriären har utvecklat ett starkt varumärke. Om några år kanske Björn Borg och
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Börje Salming bara är kända varumärkesnamn och den yngre generationen har ingen vetskap om 
idrottsframgångarna som ligger bakom dessa namn. 

Konsumenter har i många år sett olika idrottare intyga att vissa produkter har hjälpt dem till 
framgång. När Jesse Owens vann sina fyra OS guld 1936 i Adidasskor kunde konsumenterna lita 
på att detta var det senaste och mest avancerade inom skoprodukter på den tiden. Idag kan 
konsumenterna inte längre vara säkra på att idrottare förespråkar de bästa produkterna eller om 
det finns andra orsaker till samarbetet (Charbonneau och Garland 2005). Elitidrottare har ofta 
idrotten som sitt levebröd och vinstpengar är sällan den enda inkomsten. Endorsement kan vara 
ytterligare ett sätt att tjäna pengar på och vi anser att risken finns att människor tror att idrottare 
bara ställer upp som endorser för pengarnas skull, vilket gör att trovärdigheten för kampanjen 
minskar.  

3.3. Fördelar och nackdelar 

Idag har det blivit lättare för konsumenterna att stänga ute oönskad reklam, bland annat då 
tekniken har utvecklats vilket ger större valmöjligheter att själv bestämma vilken information som 
ska tas in. Celebrity endorsement är då ett sätt att hjälpa företaget att sticka ut och för att återfå 
konsumenternas fokus till företaget och varumärket. 

3.3.1. Fördelar 
Det finns många fördelar med celebrity endorsement men företag uppfattar fördelarna på olika sätt 
beroende vad som passar dem. Nedan visar vi på de grundläggande fördelar som finns med 
denna typ av marknadsföring. 

Ökad uppmärksamhet och kännedom 
Att använda en känd idrottare i marknadsföringen innebär många viktiga fördelar gentemot om 
en okänd person skulle användas. Kända personer bryter igenom mediebruset och fångar 
konsumenternas uppmärksamhet. Detta gäller speciellt för idrottsstjärnor som är på toppen av 
sin prestationsförmåga och är väl synliga för media samt konsumenter 
(Charbonneau och Garland 2005). Studier har visat att konsumenter har en mer positiv attityd till 
ett varumärkes produkter om de marknadsförs av en känd person eller idrottare, vilket även kan 
leda till att konsumenterna blir mer villiga att välja just de produkterna. Även Till (2001) menar 
att idrottsstjärnor fångar konsumentens uppmärksamhet och kan även påverka till ökad 
köpebenägenhet. Celebrity endorsement kan också fungera som en effektiv fördel på marknader där 
det är det är tuff konkurrens i marknadsföringen och svårt att differentiera sin produkt. Vidare 
menar Erdogan (1999) att kampanjer med kända personer når ut till konsumenterna bättre än då 
okända personer används. Detta gäller exempelvis för försäljning, attityder till varumärket och 
intention till köp. Kända personer anses av många vara attraktiva, trovärdiga och experter inom 
sitt område, vilket är viktiga egenskaper för effektiva endorsers. 

Förbättring av image 
En känd idrottare i marknadsföringen bidrar till ett ökat igenkännande av varumärket och kan 
skapa positiva associationer mellan idrottaren och varumärket. De kan på så sätt förändra 
varumärkets image samt hjälpa till att utveckla tydliga och trovärdiga varumärkespersonligheter. 
Syftet med detta är att konsumenterna ska associera företagets image med idrottarens och vice 
versa (Charbonneau och Garland 2005). Enligt Jowdy och McDonald (2002) finns det endast 
några få stora idrottsstjärnor som har förmågan att nå ut med varumärkets kännedom och image 
till ett stort antal människor och de ger exempel på Michael Jordan, Tiger Woods och
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Andre Agassi som några av dessa idrottare. I Sverige vill vi påstå att Pernilla Wiberg lycktas med 
detta när hon under 1990-talet hjälpte varumärket Risifrutti till toppen av mellanmålsprodukter. 
Varumärket är idag fortfarande starkt förknippat med den alpina världsstjärnan även då det är 
flera år sedan samarbetet genomfördes. En annan svensk idrottsstjärna som lyckats med detta är 
Peter Forsberg som genom sitt samarbete med skoföretaget Crocs, fått en egen toffel uppkallad 
efter sig vilken har blivit mycket omtalad och populär i Sverige.  

Ökad trovärdighet 
Idrottaren kan ge expertutlåtande för produkter som hjälpt till framgångar och det är speciellt 
trovärdigt om produkterna används i tävlingssammanhang (Boyd och Shank 2004). Till (2001) 
menar att budskapet är mer trovärdigt om det finns en ”match-up”, det vill säga en tydlig 
koppling mellan idrottaren och produkten. 

Ompositionering av varumärke 
Idrottsstjärnor kan också användas när företag vill inta en ny position på marknaden och för att 
stärka varumärket. Enligt Erdogan (1999) är denna typ av marknadsföring mest lämplig vid 
situationer som karaktäriseras av ”low-involvement” från kundens sida. Det vill säga köp av 
relativt billiga produkter som innebär en kort köpebeslutsprocess av kunden, som exempelvis vid 
köp av dagligvaruprodukter.  

3.3.2. Nackdelar 
Det finns många fördelar med celebrity endorsement men det kan ske tvära kast och fördelarna kan 
vändas till nackdelar om idrottsstjärnan inte sköter sig. Det är inte bara konsumenternas 
uppfattning om personen i fråga som försämras utan även konsumenternas uppfattning om 
produkten som denne marknadsför. 

Överskuggning av varumärket  
Cooper (i Erdogan 1999) menar att det är varumärket och inte den kända personen som ska vara 
stjärnan i marknadsföringen. Detta är annars något som kan bli till ett problem, konsumenten 
fokuserar bara på idrottsstjärnan i marknadsföringen och tänker inte på vilket varumärke eller 
produkt som står bakom. Om detta är fallet anser vi att det bara är idrottsstjärnas varumärke som 
stärks eftersom det är denne som får uppmärksamheten. I dessa fall blir celebrity endorsement en 
kostsam marknadsföringsåtgärd eftersom den inte är effektiv då företagets syfte inte uppnås. För 
att motverka detta är det viktigt att marknadsföringen är väl genomtänkt så att både varumärket 
och idrottsstjärnan lyfts fram och konsumenten ser associationen där emellan. 

Överexponering 
En annan nackdel kan framträda när en person syns tillsammans med för många varumärken 
samtidigt vilket kan leda till att denne överexponeras.  Mowen och Brown (i Erdogan 1999) 
menar att idrottsstjärnans image hämmas om de associeras med för många produkter eftersom 
den kända personen och varumärket inte är utmärkande för varandra. Detta kan även göra att 
samarbetet ses som mindre trovärdigt eftersom konsumenterna tenderar att endast se till de 
förmåner idrottsstjärnan eventuellt får för att ställa upp i vissa kampanjer (Cooper och Tripp i 
Erdogan 1999). Ett exempel på en känd person som överexponerats anser vi vara David 
Beckham som är endorser för många olika produkter samtidigt. Vi kan läsa i media om de 
mångmiljonbelopp som han fått för de olika samarbetena och det kan diskuteras om han är en 
trovärdig endorser.   
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Förändring av image 
Det finns alltid en risk att idrottsstjärnans image ändras eller att personen förlorar popularitet. 
Dessutom finns alltid en överhängande risk att idrottaren skadas. Detta leder till att synligheten 
minskar och prestationen blir lidande vilket reducerar potentialen för endorsement. Företaget bör 
bedöma vart i karriären personen befinner sig och hur länge denna period kommer att fortgå. 
Detta gäller särskilt för idrottare eftersom de oftast har en begränsad karriär (Charbonneau och 
Garland 2005, Erdogan 1999). Företagen har begränsad kontroll över de endorsers de använder 
och de kan inte alltid påverka om idrottsstjärnans image eller värderingar ändras, vilket kan leda 
till att associationen till företaget också påverkas. Ett sätt att motverka detta kan vara att välja en 
idrottsstjärna med tydliga värderingar som inte tenderar att ändra sin image utan står för vem de 
är och vad de gör.  

Behr och Beeler-Norrholm (2006) menar att det finns en överhängande risk att idrottsstjärnor 
hamnar i skandaler och får därigenom negativ publicitet. Även en ”vanlig” person kan hamna i 
skandaler men det blir inte alls lika känt som när en känd person gör samma sak. Kända personer 
kan förlora stort på att göra något oansvarigt. Detta kan förstoras av media och plötsligt vet hela 
världen om vad personen har gjort. Är de då endorser för ett företag kan de även ta med sig det 
varumärket i fallet. Valet av endorser kan därmed ses som ett viktigt strategiskt beslut. 

3.3. Valet av idrottsstjärna  

En amerikansk studie gjord på studenter i USA visade att de hade en skeptisk inställning till 
celebrity endorsement (Peetz et al 2004). Den negativa attityden kan enligt studien bero på att denna 
generation har fått för mycket information från kända personer i marknadsföringen som berättar 
om allt från frukostflingor till bilar. Det fanns misstro bland studenterna att idrottarna i studien 
blivit betalda för att lovorda produkterna, samt att användandet av athlete endorsement ökade priset 
på produkten. Vi anser att valet av idrottsstjärna är avgörande för att marknadsföringen ska få ett 
lyckat resultat. Trovärdighet i marknadsföringen är ett viktigt begrepp som företag måste arbeta 
mycket med för att få konsumenterna att ta in informationen som ges.  

Martin (1996) menar att det finns tre aspekter som bör finnas i åtanke inför valet av en 
idrottsstjärna som endorser. Den första är om produkten inte är sportrelaterad och om den då 
lämpar sig för att associeras med sport och idrottare, samt om detta kommer att ge ett positivt 
gensvar från konsumenten. En annan aspekt är om sporten i sig kommer att påverka 
konsumenternas respons till idrottaren som medverkar i marknadsföringen. Ett exempel på det 
kan vara en sporten ultimate fightning, där det finns negativa associationer i form av grovt våld 
som idrottarna utövar. Den tredje aspekten i valet av endorser är att finna en sport som fångar 
målgruppens intresse. Det kan antingen vara ett otippat val av sport och idrottsstjärna eller en 
sport som konsumenten känner passar väl ihop med produkten.  

Jowdy och McDonald (2002) menar att det inte är i kännedomen om idrottarens namn som 
marknadsvärdet ligger, utan det viktiga är att det finns en koppling mellan atleten och företaget. 
De idrottare som utövar mindre eller mer nischade sporter som exempelvis triathlon eller 
tyngdlyftning kan vara okända för den stora massan, men kan likaväl fungera som endorsers. 
Författarna anser att marknadsförare bör söka efter atleter med unika bakgrunder som passar bra 
in på varumärket eftersom det finns ett större urval till ett bättre pris och till ett lika eller större 
värde. Den största fördelen är att konsumenter kan anse det lättare att associera sig med en 
mindre känd idrottare och det ökar den positiva associationen till varumärket och atleten. Ett 
resultat av detta är att om varumärkeskännedomen ökar och imagen blir starkare kan detta leda 
till att konsumenternas lojalitet till märket ökar. Marknadsförare bör därför använda sig mer av 
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mindre och mer nischade idrottare för att få ut ett större värde av samarbetet, särskilt när tanken 
är att de ska stärka varumärkets image.  

Det finns ett flertal modeller som underlättar val av endorser. Vi har valt att ta upp fyra av dessa 
som belyser trovärdighet, expertis, attraktivitet, match-up och meningsöverföring. Vi anser att 
dessa modeller ger en enkel och tydlig bild av vilka delar som är viktiga i valet av en athlete celebrity 
endorser. 

3.3.1. The Source Credibility model 
Denna modell visar på att meddelandets effektivitet beror på idrottarens förväntande 
trovärdighet. Med trovärdighet menar författarna både erfarenhet som exempelvis nivån på 
idrottsutövandet och pålitlighet som kan yttra sig i form av personens integritet och ärlighet. 
Idrottare uppfattas därför som mer övertygande och trovärdiga när de marknadsför 
sportrelaterade produkter (Charbonneau och Garland, 2005). Erdogan (1999) menar vidare att 
när en endorser inte är trovärdig tenderar konsumenter att tvivla på denne som budskapsbärare, 
oavsett vilka kvalitéer som denne innehar.  

Expertis är ett annat viktigt nyckelbegrepp som visar hur konsumenterna påverkas av celebrity 
endorsement. Med expert menas att personen innehar kunskap, erfarenhet och skicklighet inom den 
marknadsförda produkten/tjänstens område. Det spelar egentligen ingen roll om idrottaren är en 
expert, utan det viktiga är hur målgruppen uppfattar denne. Forskning har visat att expertkällor 
genererar större köpebenägenhet hos konsumenterna eftersom dessa källor visar på uppfattningar 
om produktens kvalitet. (Erdogan 1999) Vi anser att denna modell är av stor betydelse när valet 
av idrottsstjärna skall göras, då vi tror att svenskar är relativt kritiska konsumenter och även 
kritiska till den marknadsföring de blir exponerade för. 

3.3.2. The Source Attractiveness model  
Enligt Erdogan (1999) finns det inga tvivel om att attraktiva kända endorsers bidrar till positiva 
attityder för produkter och varumärken. Singer (i Erdogan 1999) menar vidare att marknadsförare 
väljer kända personer som endorsers för deras attraktivitet samt för att dra nytta av både deras 
kändisstatus och deras fysiska dragningskraft. Olika studiers resultat går isär och det är därmed 
inte fastställt om attraktiva människor bidrar till att köpebenägenheten ökar, då vissa menar att 
det bidrar till det medan andra inte gör det. Ett sätt att öka köpebenägenheten kan vara att välja 
en känd attraktiv endorser vars image matchar produktens image och även representerar 
målgruppen.(Erdogan 1999)  

Charbonneau och Garland (2005) menar att the Source Attractiveness model visar på att 
meddelandets effektivitet beror på likheten, kännedom och omtyckthet mellan källan och 
mottagaren. Information från en tilltalande källa accepteras lättare eftersom konsumenten vill 
identifiera sig med denne. En effekt som kan uppstå är att konsumenterna gillar produkten 
eftersom de gillar idrottsstjärnan. Attraktion betyder inte bara fysisk attraktion, utan innebär ett 
antal olika karaktäristika som konsumenter kan uppfattar hos en känd person till exempel 
intellekt, personlighet, livsstil och idrottsförmåga (Erdogan 1999). Vi tror inte att fysisk 
attraktivitet är avgörande för om svenska företag vill använda en idrottsstjärna att marknadsföra 
produkter, vare sig de är sportrelaterade eller inte. Det finns fördelar om den kända personen är 
attraktiv, men de viktigaste egenskaperna tror vi är att imagen mellan idrottaren och målgruppen 
överensstämmer. Idrottsstjärnor ses ofta som attraktiva då de utstrålar framgång och 
självsäkerhet.  
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Modellerna baseras på en individs subjektiva uppfattningar om en känd persons egenskaper och 
det är helheten som bedöms och inte enstaka karaktäristika. Mätning görs genom undersökningar 
där respondenten får bedöma den kända personen från utvalda kriterier som attraktivitet, 
trovärdighet och expertis. (Patzer i Erdogan 1999) 

The Source Credibility Scale. 

Attraktivitet Trovärdighet Expertis 
Attraktiv – Oattraktiv Trovärdig – Ej trovärdig Expert – Ej Expert 
Modern – Omodern Pålitlig – Ej pålitlig Erfaren – Ej Erfaren 
Vacker – Ful Ärlig – Oärlig  Kunnig – Okunnig  
Sexig – Osexig  Uppriktig – Ej uppriktig Kvalificerad – Okvalificerad 
  Skicklig – Oskicklig 
Tabell 3:1 Egen översättning och bearbetning av Erdogan (1999) 

3.3.3. The Product Match-Up Hypothesis 
Om marknadsföringen ska vara effektiv bör idrottsstjärnans image och produktens meddelande 
vara sammanfallande, det ska med andra ord finnas en ”match-up” dem emellan menar 
Charbonneau och Garland (2005). Misra and Beatty (i Erdogan1999) anser att avgörandet för en 
lyckad matchning mellan varumärkets namn/attribut och den kända personens image beror på 
hur passande de är tillsammans. Ju bättre samband det finns mellan produkterna och personen, 
desto trovärdigare blir meddelandet. Saknas det helt ett samband kan konsumenten få känslan av 
att idrottsstjärnan är ”köpt” endast i marknadsföringssyfte vilket leder till att trovärdigheten för 
produkten minskar.  

Ett lyckat samarbete kan också stärka idrottsstjärnans eget varumärke. Ett lyckat drag kan vara att 
anställa idrottare som redan har direkta kontakter med produkten och förväntats ses som expert 
av målgruppen. Detta är både kostnadseffektivt och mer trovärdigt eftersom den kända personen 
inte behöver övertygas om produktens egenskaper. (Erdogan 1999) 

Erdogan (1999) riktar viss kritisk mot de modeller vi nämnt ovan och menar att de inte förklarar 
viktiga faktorer som berör celebrity endorsement. Han menar att det kan vara svårt att standardisera 
vilka egenskaper hos den kända personen som är viktiga för en speciell produkt eftersom detta 
varierar.  Hela personens image måste utvärderas för att se om denna matchar med företagets och 
produktens image, därför används även The Meaning Transfer model. Vi instämmer med 
Erdogan i detta då vi också anser att det även är viktigt att personens hela image passar ihop med 
företaget. Idrottsstjärnor har ofta en tydlig image som de står för och det är en fördel för 
företagen som samarbetar med dem om de kan utnyttja imagen på ett bra sätt.  

3.3.4. The Meaning Transfer model  
De kända personerna tar med sig sina egna symboliska meningar till det varumärke eller produkt 
som de marknadsför. En person står för många olika meningar exempelvis status, klass, kön, 
ålder, personlighet och livsstil. Människor är intresserade av kända personer i många olika 
sammanhang och marknadsförare vill genom celebrity endorsement utnyttja detta med syfte att 
produkterna ska få samma uppmärksamhet. (Erdogan 1999) 

Celebrity endorsement genererar en överföring av mening i en process med tre steg: den kända 
personen skapar sin image, projicering av dennes image till produkten och det sista steget är att
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även konsumenten ska uppleva denna image (McCracken i Erdogan 1999). Processen kan leda till 
att produkten får en personlighet och den ska i sin tur locka konsumenten att förstärka sin egen 
image. Produkten konsumeras för att den har en personlighet som går att identifieras med eller 
för att den representerar något som konsumenten önskar vara. (Erdogan 1999) 

Vi anser att denna modell är ett bra komplement till de the Source Credibility, Source 
Attractiveness och Match-up modellerna men beroende på kampanjens syfte är den inte alltid 
möjlig att använda. Det är inte alla gånger som företag vill överföra idrottarens symboliska 
mening i alla tre steg i processen. 

3.4. Uppföljning och Utvärdering 

Det finns begränsat med studier om hur utvärdering och uppföljning av celebrity endorsement ska gå 
till väga, om denna typ av marknadskommunikation är effektiv eller varför det är en uppåtgående 
trend att använda detta (Boyd och Shank 2004). Vi kommer därför att i detta avsnitt redovisa de 
studier som vi ansåg relevanta för uppföljning av denna typ av marknadsföring. 

Att ta fram en marknadsföringskampanj består av tre faser; skapande av strategin, 
planeringsprocessen och den kreativa utvecklingen, samt utvecklandet av kampanj och 
utvärdering av denna.  (Morrison och Haley 2003) Vi anser att det är underligt att det finns få 
studier om uppföljning och utvärdering av detta vanligt förekommande fenomen, speciellt 
eftersom detta tredje steg är betydelsefullt i marknadsföringsarbetet. Vi tror att många företag är 
duktiga på fas ett och två medan fas tre många gånger antingen väljs bort eller helt enkelt glöms 
bort på grund av tidsbrist. Därför tittar vi i detta avsnitt närmare på den tredje fasen, nämligen 
utvärdering av kampanjen eftersom vi anser att denna del är viktig då företag lägger ner mycket 
resurser på marknadsföringsaktiviteter och dessa bör utvärderas för att främja liknande 
kampanjer i framtiden. 

Det kommer dock en ökande efterfrågan från aktieägare, företagsägare och marknadsanalytiker 
på bra metoder för utvärdering av marknadsföring. På grund av detta utförde Morrison och 
Haley (2003) en studie där de frågade marknadsföringsplanerare hur de ansåg att utvärderingen av 
marknadsföringskampanjer ska ske. De fick fram tre generella faktorer som de ansågs ska 
användas:  

1. Feedback från medarbetare, kreativa skapare och konsumenter. 
2. Mått från traditionell utvärdering av marknadsföringskampanjer såsom försäljningssiffror 

och varumärkeskännedom. 
3. Press/media och vunna priser i tävlingar. 

Som en kort sammanfattning av dessa tre generella faktorer kan det nämnas att feedback ofta är 
rättvisande och därifrån kommer den mest konstruktiva kritiken. Måtten som kommer från 
traditionella utvärderingar är de som varierar mest, både i innehåll, hur de mäts och hur lätta de är 
att få tag på. Press/media och priser visar på hur uppmärksammad kampanjen blev.  

I de studier vi tagit del av är det just dessa traditionella mått som nämns. Exempel på dessa är 
ihågkommande av marknadsföringsmeddelande och mätning av resultat från marknadsföringen i 
termer av försäljning, kännedom och image. Dessa traditionella mått kan enligt Morrison och 
Haley (2003) med fördel användas för att mäta följderna av marknadsföringskampanjen. Dessa är 
bra mått eftersom de visar om marknadsföringen var relevant och om den motiverade
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konsumenterna, samtidigt ges ekonomisk kunskap om kampanjen då den bör kunna försvara sin 
egen effektivitet genom att betala tillbaka sig själv.  

Däremot går åsikterna isär bland marknadsförare och forskare om hur marknadsförings-
utgifternas effekt bör mätas. Det är vanligt förekommande är att företag länkar samman 
utgifterna för en specifik kampanj direkt med den totala försäljningen. Detta kan ge mixade 
resultat och det kan vara svårt att veta varför försäljningen ökade, minskade eller hölls på en 
stabil nivå. Det är värdefullt för ett företag att veta vad som påverkar förändringar i försäljning 
eller varumärkesuppfattning. Därför är det svårt att säga hur kampanjen påverkade 
konsumenterna eftersom det finns faktorer bortom marknadsföringsaktiviteter som kan influera 
inköpsbeteende eller responsen gällande varumärkesegenskaper (Romaniuk och Nicholls 2005). 
Med andra ord kan dessa traditionella utvärderingsmått vara missvisade eftersom de kan bero på 
många faktorer då det är svårt att urskilja en enskild kampanjs effekt (Morrison och Haley 2003). 
Det måste därför genomföras någon slags kontroll vid utvärdering av kampanjen där möjliga 
alternativa tas upp som orsaker till förändringen i försäljningen eller varumärkeskännedomen 
(Romaniuk och Nicholls 2005). Om detta inte är fallet kan utvärderingen innehålla fel vilket 
påverkar den slutgiltiga marknadsföringsrapporten som i sin tur kan ligga till grund för felaktiga 
beslut eftersom utvärderingen innehåller misstag. 

3.4.1. Utvärdering av val 
När valet av idrottsstjärnan skall genomföras anser vi att de traditionella måtten inte räcker till då 
de inte tar hänsyn till alla faktorer i utformandet av kampanjen. Enligt Morrision och 
Haleys (2003) finns det andra mått som kan användas vid utvärderingen av 
marknadsföringskampanjen och dessa är exempelvis hur effektivt arbetet var, vilka förslag och 
åsikter som uppkom i utvecklandet av kampanjen, kundens relation till varumärket och hur 
marknadsföringen fungerar vid specifika omständigheter. Vissa av dessa faktorer är ogripbara och 
svåra att mäta vilket kan vara orsak till varför traditionella kampanjmått ändå används. Vi anser 
dock att dessa är viktiga att ha i åtanke eftersom vi tycker att arbetet med kampanjen, och därmed 
valet av idrottsstjärnan, är nödvändigt att utvärdera.  

För att återknyta till de tre faser som nämndes i början av detta avsnitt tar Morrison och Haley 
(2003) även upp att företag vid planeringen och skapandet av en kampanj kan se till 
konsumenternas perspektiv under skapandet av kampanjen. Under hela processen bör företaget 
förutse hur varumärket kan utvecklas bland målgruppen, kulturellt, ekonomiskt och 
konkurrensmässigt samt vilken attitydförändring som företaget vill att kampanjen ska initiera 
samt sätta upp mål för dessa faktorer. Om detta görs anser vi att det blir enklare att sedan 
utvärdera kampanjen för att se om och varför målen har uppnåtts eller inte. 

3.5. Kvinna eller man? 

Vi har tagit del av olika artiklar som behandlar könsskillnader när celebrity endorsement används i 
marknadsföringen. Även inom detta område finns det få studier som belyser konsumentens 
uppfattning av idrottsstjärnors könsroller, men den forskning som finns visar på en konsekvent 
skillnad mellan uppfattningen av män och kvinnor som endorsers. Peetz et al (2004) menar att 
den forskning som finns inom ämnet visar att både män och kvinnor angett att de har fler 
manliga än kvinnliga förebilder i sportvärlden.  

Stafford et al (2003) menar att män och kvinnor associeras med olika attribut. Män förknippas 
mer med aggressivitet, ambition och tuffhet medan kvinnor förknippas med socialt stöd, 
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team-arbete och relationer. Även män och kvinnors influenser skiljer sig åt. Män influeras av 
egen skicklighet, effektivitet och personliga resultat medan kvinnor influeras av interpersonell 
harmoni, sociala nätverk och relationer.  

Vidare, anser Stafford et al (2003) likt the Meaning Transfer model att det är viktigt att välja rätt 
person som endorser eftersom kända personer personifierar kulturella meningar som sedan 
överförs till produkten. Dessutom menar han även att marknadsförare väljer celebrity endorsers som 
associeras med en uppsättning attribut som passar in på varumärket. Om det är fallet är valet av 
en kvinnlig eller manlig idrottare inte slumpmässigt utan ett medvetet val. I studien kom det 
också fram att manliga endorsers oftare är associerade med produkter med funktionella fördelar 
medan kvinnliga endorsers oftare används för produkter med psykologiska fördelar.  

Peetz et al (2004) diskuterar i sin studie att många sporter sänder ut bilden av män som starka, 
aggressiva och muskulösa. Därför kommer det inte som någon överraskning att de flesta 
idrottsstjärnor historiskt sett har varit män. Medan män ofta har fått beundran genom att ha 
stora muskler och atletiska kroppar är fallet snarare det motsatta för kvinnor då dessa attribut är 
mindre värderade för det kvinnliga könet. Boyd och Shanks (2004) studie visar på att athlete 
celebrity endorsement är mest effektiv när målgruppen är män, idrottaren är en man och produkten 
är sportrelaterad. Dock anser Peetz et al (2004) att effektiviteten av idrottsstjärnor som endorsers 
för sportrelaterade produkter beror på hur framgångsrik överföringen av mening från atleten till 
produkten är och även hur meddelandet mottas av konsumenten.  

Resultatet av Peetzs et al (2004) studie visade att kvinnliga konsumenter är mer benägna än 
manliga att söka information om en produkt istället för att falla för beundran för en 
idrottsstjärna. Forskarna menar också att manliga konsumenter blir mer influerade av athlete 
celebrity endorsement än vad kvinnliga konsumenter blir. I sin studie upptäckte de att de kvinnliga 
deltagarna varken föredrog kvinnliga eller manliga endorsers medan manliga deltagare var mer 
villiga att köpa produkter som hade manliga endorsers.  

Studien av Peetz et al (2004) krävde att deltagarna utvärderade atleter av båda könen. Deltagarna 
fick möjlighet till att karaktärisera de kvinnliga och manliga atleterna i likvärdigt hjälteaktiga 
termer. Studien visade att det uttrycktes hög beundran för idrottsstjärnor av båda könen vilket 
kan betyda att vi går ifrån att föredra manliga idrottsstjärnor. 

Andra studier visar att andelen kvinnliga endorsers ökat de senaste åren och även kvinnliga 
idrottare skriver nu på lönsamma avtal och är mycket framgångsrika som athlete endorsers (Stone et 
al 2003). Detta kan bland annat bero på att kvinnoidrotten ökar i popularitet runt om i världen. 
Men det kan också bero på att kvinnliga idrottare får mer medieexponering genom att det bildas 
fler professionella idrottsligor och andra stora sportevenemang för kvinnor (Boyd och 
Shank 2004, Peetz et al 2004, Stone et al 2003).  En annan aspekt som är belyst i forskningen är 
risken för att kvinnor hamnar i skandaler som misshandel, mord och sexskandaler är betydligt 
mindre än för män (Stone et al 2003). Vi anser att risken för att kvinnor hamnar i 
dopingskandaler är större idag än för några år sedan. De senaste åren har det förkommit många 
dopningsfall, främst bland kvinnliga friidrottsstjärnor. Svenska atleter uppfattas ofta som rena, 
naturliga och ärliga. Därför blir bakslaget hårt när de åker fast för doping, vare sig det är en man 
eller kvinna. 2001 erkände den svenska OS-guldmedaljören Ludmilla Engquist att hon tagit 
otillåtna medel och skandalen var ett faktum. Företaget AXA som då hade Ludmilla som sitt 
ansikte utåt fick snabbt finna sig i situationen och drog tillbaka kampanjer som hon medverkade 
i. 
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Peetz et al (2004) tar i sin studie upp att företag väljer kvinnliga idrottare som är duktiga på sin 
idrott. De menar vidare att kvinnliga konsumenter har en starkare associering med produkter 
som har kvinnliga endorsers än med dem som har manliga. Det har bekräftats att kvinnor får 
mer makt på marknaden och många företag justerar sina strategier för att fånga kvinnors 
uppmärksamhet. Den potentiella effektiviteten för att använda olika endorsers på grund av deras 
kön för att nå olika marknadssegment har enligt Peetz et al (2004) inte blivit utvärderad i 
vetenskaplig litteratur. 

Vidare såg kvinnliga respondenter att kvinnliga endorsers var mer trovärdiga än manliga. Manliga 
respondenter såg manliga endorsers som mer trovärdiga än kvinnliga. Det fanns ingen skillnad 
mellan könen när det gäller attraktivitet och expertis (Boyd och Shank 2004). Detta visar på att 
det är viktigt att konsumenten och idrottsstjärnan är av samma kön när det gäller att skapa 
trovärdighet men det gäller inte när det handlar om attraktivitet eller expertis.  

Studien påvisar också att män litar på män och kvinnor litar på kvinnor, oavsett om produkten 
och idrottsstjärnan matchar. Boyd and Shanks (2004) slutsats föreslår att marknadsförare ska 
välja samma kön på personen som på den målgrupp som de vill nå ut till.  

Även Peetz et al (2004) kom fram till denna slutsats, trots att kvinnliga och manliga 
idrottsstjärnor beundras lika högt beror effektiviteten i marknadsföringen på deras kön och även 
på konsumenternas kön. Könet spelar en meningsfull roll i överföringen av meddelandet och 
män är mer benägna att bli influerade av manliga endorsers än kvinnliga endorsers.  
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4. PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel presenterar vi vårt praktiska tillvägagångssätt. Vi beskriver valet av en kvalitativ metod, den 
kvalitativa intervjustudien och går grundligt in på de fall som vi har valt att studera. Vi tar även upp hur vi 
samlade in datamaterialet genom intervjuer, hur intervjuguiden togs fram samt våra tankar kring användandet av 
den insamlade informationen.  

4.1. Kvalitativ metod  

För att få information om hur svenska företag använder sig av idrottsstjärnor i marknadsföringen 
ansåg vi att en kvalitativ undersökning var mest lämpad. Denna kvalitativa metod gjorde det 
möjligt för oss att vid intervjutillfällena ställa följdfrågor till företagen samt att de i sin tur kunde 
ge längre svar och ställa frågor om de ansåg att något var oklart. Vidare är studiens syfte att öka 
förståelsen för ämnet. Denna typ av syfte är vanligt förekommande i undersökningar och 
karaktäriseras av att det egentligen inte finns några begränsningar. För att uppnå detta syfte kunde 
vi som forskare i enlighet med Christensen et al (2001:56) välja mellan olika sätt att göra urval 
och samla in data. Detta eftersom vi främst ville undersöka ”hur”-frågor och vi var mest 
intresserade av att förstå detta fenomen  

4.2. Kvalitativ intervjustudie 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie över branscher, som kan liknas vid en fallstudie. Det 
som skiljer vår studie från en renodlad fallstudie är att vi inte gått in på djupet i de olika 
företagen, utan endast ökat förståelsen för hur de använt en specifik idrottsstjärna i deras 
marknadsföring. En fallstudieansats passar bra när syftet med undersökningen är att skapa en 
ökad förståelse av ett fenomen vid ett specifikt tillfälle. Vår ansats är vad 
Christensen et al (2001:69,79) benämner som kvalitativ karaktär eftersom vi valt att undersöka ett 
fåtal fall. Det innebär att inga statistiska generaliseringar kan genomföras då valet av fall styrdes 
av hur rika på information de var. Vi ansåg det vara viktigt att vi kunde anpassa vårt angreppssätt 
till olika situationer under studiens gång om detta krävdes, då vi allt efter att vår förståelse för 
ämnet och problemet ökade närmande oss det slutgiltiga resultatet. 

4.3. Val av studieobjekt 

De företag vi undersökte närmare i denna studie verkar endast på den svenska marknaden. Alla 
företagen har konkurrenter på marknaden med liknande produkter eller tjänster och är i behov av 
att utmärka sig i sin marknadsföring för att locka nya kunder, men också för att behålla de 
befintliga.  

Vårt syfte har legat till grund för urvalet då vi valt två företag som använder en manlig 
idrottsstjärna och två företag som använder en kvinnlig idrottsstjärna. Vi ville därmed se om 
företagen gör ett medvetet val att använda sig av kvinnliga eller manliga endorsers eller om valet 
handlar mer om personen ifråga och vilken idrott denne utövar. Studieobjekten har vi valt utifrån 
synliga kampanjer i olika media där atleterna är mer eller mindre kända. Det har även varit viktigt 
att företagen verkar på olika marknadsområden för att få en bredare förståelse för hur svenska 
företag arbetar med idrottsstjärnor i marknadsföringen.  
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De samarbeten vi valt att se närmare på i denna studie är: 

Länsförsäkringar  - Henrik Larsson 
Länsförsäkringar är ett försäkringsbolag och bank som verkar över hela Sverige. Vi hade under 
2006 uppmärksammat ett antal reklamfilmer för Länsförsäkringar som Henrik Larsson 
medverkat i. Henrik är en av Sveriges mest kända fotbollsspelare genom tiderna och han har 
representerat landslaget i både EM och VM. Detta samarbete var intressant eftersom 
Länsförsäkringar även använder andra idrottare i sin marknadsföring. Vi ställde oss frågande till 
varför ett så pass stort företag som inte är idrottsrelaterat har valt att använda sig av en av 
Sveriges mest kända idrottare i sina kampanjer.  

Skellefteå Kraft - Heidi Andersson. 
Skellefteå Kraft är ett energiföretag med huvudkontor i Skellefteå som har verksamhet över hela 
landet. Skellefteå Kraft använder den mångfaldiga världsmästarinnan i armbrytning, Heidi 
Andersson, i företagets marknadsföring. Vi har uppmärksammat Heidi i två reklamfilmer där 
företaget använder ”Kraften finns i norrland” som slogan. Vi tycker att detta samarbete är 
intressant eftersom Heidi är relativt okänd som person men kopplingen mellan henne och 
företaget i reklamfilmerna är tydlig.  

Shapy - Jonathan Hedström 
Macronova AB marknadsför och säljer kosttillskottet Shapy. Företaget är baserat i Sundsvall men 
Shapys produkter säljs över hela landet, med hälsokostbutiken Life som största distributör. I en 
tidning från butiken Life såg vi en annons där Jonathan Hedström marknadsförde Shapy. 
Jonathan är hockeyspelare i Timrå IK och landslaget samt att han även har spelat i NHL. Till 
skillnad från de andra valda fallen så är denna produkten sportrelaterad vilket var den största 
anledningen till att vi valde detta samarbete.  

Pärsons - Anja Pärson.  
Företaget är marknadsledande i Sverige inom smörgåsmat och deras mest kända produkt är 
”Pärsons tunna skivor”, som säljs över hela landet. Vi valde detta studieobjekt eftersom vi 
uppmärksammat att företaget haft ett samarbete med den alpina skidåkaren Anja Pärson. Anja 
har vunnit OS, VM samt världscupen fler gånger om och är en av Sveriges största idrottskvinnor 
genom tiderna. Vi fann detta samarbete intressant eftersom det finns en tydlig koppling mellan 
företagets och Anja Pärsons namn, däremot är företagets koppling med idrott inte lika tydlig. En 
annan intressant aspekt var att Anja samarbetar med många andra företag. Anja är bland annat 
starkt förknippad med Kexchoklads varumärke och vi ville ta reda på om detta var något som 
påverkade Pärsons. 

I två av fallen finns ingen direkt koppling mellan företaget och idrottsverksamhet, 
Länsförsäkringar som är en bank/försäkringsbolag och Skellefteå Kraft som i huvudsak 
tillhandahåller elkraft. Shapy har en tydlig koppling till idrott då de säljer kosttillskott och Pärsons 
anser vi har en svag koppling till idrott eftersom deras produkter till största delen är 
smörgåspålägg, vilket kan ingå i en idrottares kost. 

4.3.1. Val av respondenter 
Vid urvalet av respondenter på respektive företag var vår ambition att få tala med den ansvarige 
för kampanjen med idrottsstjärnan. För att få tillgång till dessa kontaktade vi de olika företaget 
och blev på så sätt vägledda till rätt person. Detta urval passade vår undersökning eftersom vi var 
intresserade av specifika fall och av personer som hade god kunskap i ämnet. I och med att vi
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själva valde ut respondenterna gjorde vi ett strategiskt urval. Detta är något som enligt 
Chtistiansen et al (2001:129) är vanligt vid kvalitativa undersökningar då syftet är att öka 
förståelsen för ett fenomen.  

Samtliga respondenter kontaktades först via mail där de fick vetskap om studiens syfte samt en 
förfrågan om att delta i en telefonintervju. Alla tackade ja till att delta och de kontaktades därefter 
via telefon för att bestämma dag samt tid för intervjutillfälle. Vi upplever att vi har fått tala med 
kunniga personer som har haft möjlighet att ge oss den information vi frågat efter.  

Val av respondenter 

 Länsförsäkringar Skellefteå Kraft Pärsons AB Macronova AB 

Respondent Christer Baldhagen Jenny Fahlgren  Kent Svensson Linda Jonsson 

Befattning Informationsdirektör Informatör Försäljningschef Produktansvarig 

Datum 17 april 2007 18 april 2007 23 april 2007 23 april 2007 

Tid 14.00-14.20 11.00-11.30 10.00-10.35 13.00-13.30 
Tabell 4:1 Översiktstabell intervjuer 

4.4. Datainsamlingsmetod 

Individuella intervjuer kan utföras ansikte mot ansikte eller via telefon med respondenten. Vi 
valde att genomföra telefonintervjuer då avståndet till våra respondenter var långt och vi ansåg 
därför att detta intervjusätt passade vår studie bäst. Intervjuer används för att förstå och på 
djupet undersöka ett ämne. Vi ville öka förståelsen hur och varför företagen arbetar med celebrity 
endorsement, med fokus på valet av idrottsstjärna, uppföljning/utvärdering samt om de ser några 
skillnader mellan kvinnliga eller manliga idrottsstjärnor i marknadsföringen. För att underlätta 
transkriberingen av intervjuerna bandades samtliga intervjuer. Detta medförde även det enklare 
att hålla en dialog och att konversationen flöt på bra då vi kunde fokusera oss på respondenten 
fullt ut. Även Jacobsen (2002:166) delar denna uppfattning och anser att det är en fördel att 
intervjuaren kan rikta uppmärksamheten till respondenten och vad som sägs. Ingen av 
respondenterna verkade hämmade eller obekväma av att vi spelade in det som sades, vilket 
Jacobsen (2002:166) annars nämner kan vara en tänkbar nackdel. Under intervjuerna ställde en av 
oss frågorna medan den andra satt bredvid och lyssnade samt förde anteckningar om vad som 
diskuterades.  

I enlighet med Dahmström (2000:75) anser vi att de främsta fördelarna med telefonintervjuerna 
var att de gick relativt snabbt att genomföra, att vi som intervjuare hade kontroll över situationen 
och kunde ställa följdfrågor samt förklara eventuella oklarheter. Telefonintervjuerna beräknades 
ta cirka 30-40 minuter vardera, vilket vi berättat för respondenten innan så att denne kunde 
avsätta tid och inte vara allt för stressad. Vi är medvetna om att detta intervjusätt medförde att vi 
gått miste om möjligheten till ögonkontakt samt att observera respondentens kroppsspråk, vilket 
kan ses som en nackdel enligt Jacobsen (2002:162). En annan nackdel med telefonintervjuer 
jämfört med en besöksintervju, är att risken är större att respondenten förvränger sanningen samt 
att det är svårare att tala om känsliga ämnen. (Jacobsen 2002:161).  Då vi intervjuat högt uppsatta 
tjänstemän på företagen är vi medvetna om att de är benägna att framställa företaget i positiv 
dager. Risken finns att de inte berättat om möjliga problem som inträffat vid arbetet med celebrity 
endorsement vilket innebär att vi eventuellt inte fått ta del av all nödvändig informations som krävs 
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för att vår analys ska bli helt rättvisande, samt att vi som författare därför behövt göra fler egna 
tolkningar. 

4.4.1. Intervjuguide 
En intervjuguide utformades innan genomförandet av intervjuerna (se Appendix 1). För att 
säkerställa att intervjufrågorna skulle ge den information som önskades, grundades intervjuguiden 
på den teoretiska referensramen, samt att detta var en följd av det deduktiva angreppssätt som 
tillämpats. Detta är i enlighet med Widerberg (2002:68), som anser att intervjuguiden ska 
återspegla det som är avsett att bli analyserat.  

För att öka möjligheten för respondenten att svara fritt hade frågorna utformats med en öppen 
karaktär, vilket Bryman (2001:301) benämner som semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna 
var noga bearbetade innan intervjutillfällena för att inte leda respondenterna genom att vissa 
nyckelord eller begrepp nämndes. Detta eftersom vi ville se om orden och begreppen var något 
som respondenterna har reflekterat över och om de är aktuella för svenska företag som arbetar 
med athlete celebrity endorsement. För att vara säkra på om frågorna tolkades rätt, ställdes de till en 
kurskamrat innan intervjuerna genomfördes. Vid intervjutillfället ansåg vi det vara viktigt att vi 
som intervjuare var väl förberedda och medvetna om att sättet frågorna ställdes på kunde påverka 
respondenten. Vi var därför noga med att inte att leda respondenten genom att lägga in egna 
kommentarer eller tankar utan respondenten uppmuntrades att utveckla sina åsikter och förde på 
så sätt dialogen vidare. Detta är i enlighet med hur Wilson (2003) anser att en intervju ska gå till. 

Frågorna i intervjuguiden ändrades aldrig under studiens gång, men däremot ändrades ordningen 
för att få ett bättre flyt i intervjun. Bryman (2001:312) menar att detta är vanligt vid 
semistrukturerade intervjuer och vi anser att det inte haft någon betydelse för de svar som 
respondenterna gett. 

4.4.2. Intervjusituationen 
Den 17 april 2007 genomfördes en semistrukturerad telefonintervju med Länsförsäkringars 
informationsdirektör Christer Baldhagen. Intervjun varade i cirka 20 minuter. Intervjun blev 
kortare än beräknat då Baldhagen verkade stressad och svarade mycket kortfattat på våra frågor 
samt följdfrågor. Problemet med detta kan vara att vi inte fick tillräckligt med information om 
hur företaget arbetar med idrottsstjärnor i marknadsföringen. Baldhagen nämnde aldrig några 
nackdelar eller annan kritik mot arbetet med Henrik Larsson-kampanjen. Trots att informationen 
från Länsförsäkringar var knapphändig ansåg vi att den var tillräckligt informationsrik för att 
använda i studien. 

Den 18 april 2007 genomfördes en semistrukturerad telefonintervju med Jenny Fahlgren som är 
informatör på Skellefteå Kraft. Intervjun varade i cirka 30 minuter. Företagets före detta 
informationschef Monica Bracco, som var ansvarig för kampanjen med Heidi Andersson, har 
slutat på företaget. Fahlgren arbetade nära Bracco och var delaktig i hela kampanjprocessen. Vi 
ser det som en nackdel att inte fått informationen från den högst ansvarige för kampanjen men vi 
tvivlar inte på Fahlgrens kunskaper inom området. Vid intervjutillfället var Fahlgren väldigt 
tillmötesgående och öppen när hon delgav sina erfarenheter av ämnet.  

Den 23 april 2007 genomfördes en semistrukturerad telefonintervju med Kent Svensson som är 
försäljningschef för charkuterivaror på Pärsons. Intervjun varade i cirka 35 minuter. Svensson 
använde ofta ordet ”positiv” för att förstärka och förklara olika händelser och personer. Detta 
var något som minskade trovärdigheten på hans svar då dessa inte kändes helt rättvisande utan



 

 23

__________________________________Praktiskt Genomförande 

mer som ett vanligt sätt för honom att uttrycka sig. Kent Svensson var väldigt öppen och glad vid 
intervjun samt verkade i övrigt ärlig i sina svar. Vi var extra noga vid transkriberingen av intervjun 
då vi hade svårt att förstå Svenssons dialekt. Vi anser dock att vi uppfattat honom korrekt då vi 
lyssnat igenom intervjun flera gånger. 

Den 23 april 2007 genomfördes en semistrukturerad telefonintervju med Linda Jonsson som är 
produktansvarig för Shapy på Macronova. Intervjun varade i cirka 30 minuter. Jonsson hade ett 
pressat schema men tog sig ändå tid att utförligt förklara hur kampanjen genomförts. Hon delgav 
oss både positiva och negativa händelser i samarbetet med Jonathan Hedström. Linda Jonsson 
visade även på en medvetenhet av de brister företaget har vid denna typ av marknadsföring vilket 
skulle komma att vara mycket givande för oss i vårt analysarbete. 

4.4.3. Bearbetning av primärdata 
Direkt efter samtliga intervjuer transkriberade vi den inspelade informationen för att underlätta 
kommande användning av de primärdata som samlats in. Empiridelen utformades efter de teman 
som återkommit i både den teoretiska referensramen och även intervjuguiden. Vi valde att 
redovisa varje enskilt företags svar för sig, för att på detta sätt få en mer övergripande syn på hur 
respektive företag arbetar med athlete celebrity endorsement. Även analysen följer samma struktur som 
teori- och empirikapitlet. Detta upplägg anser vi kommer att underlätta för läsaren då det blir 
enklare att följa med i vårt resonemang samt att jämföra olika ämnesområden och företag. I 
analysen redogör vi övergripande för företagens sätt att arbeta med ämnet och hur det 
sammanfaller med den teoretiska referensramen som grundar sig på tidigare studier. Under 
insamlingen av primärdata diskuterade vi de olika resultaten för få ökad förståelse för dem. Vi 
valde att analysera den insamlade informationen efter att datainsamlingen var klar, för att på så 
sätt kunna få möjlighet till att organisera innehållet och få bättre helhetsbild. Vi har valt denna 
metod då att vi anser att det inte går att göra en bra analys förrän allt material är insamlat och allt 
resultat får samma chans att komma med i analysen.  Detta är i linje med ett tillvägagångssätt som 
Wilson (2003:111) förespråkar. Vi vill på detta sätt lyfta fram mönster och samband vilket ökar 
förståelsen för problemet. Som vi tidigare nämnt kan problem i analysen uppstå om företagen 
inte delgivit oss all information vid intervjuerna och om så är fallet blir analysen blir något 
missvisande.  
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenterar vi resultatet av intervjuerna. Vi redogör för respondenternas svar var för sig för att 
strukturen ska bli sammanhängande. I analysen kommer vi sedan att samla ihop och tolka de olika företagens 
åsikter och tankar så att dessa kan leda till slutsatser. 

5.1. Länsförsäkringar och Henrik Larsson 

Länsförsäkringar är ett svenskt företag som erbjuder sak- och livförsäkringar samt bank- och 
fondförvaltning. Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och självständiga bolag i olika delar 
av Sverige och ägs av sina kunder. På den svenska marknaden är företaget ledande i 
sakförsäkringar och ligger sexa när det gäller försäkringssparande och livförsäkring. Företagets 
fondbolag är det femte största bolaget inom den sektorn. (www.lansforsakringar.se) 

5.1.1. Tidigare erfarenheter  
Länsförsäkringar har tidigare arbetat med idrottsstjärnor men då främst genom sponsring. 
Satsningen på denna typ av marknadsföring startades under 2005 med reklamfilmer där 
fotbollspelaren Henrik Larsson medverkade. Dessa filmer regisserades av en annan känd person, 
komikern Felix Herngren, som även medverkade i några av filmerna. Företaget har även under 
2007 samarbetat med friidrottarna Susanna och Jenny Kallur, där systrarna medverkat i en 
liknande kampanj som den med Henrik Larsson.  

5.1.2. Syfte och målgrupp 
Kampanjen med Henrik Larsson bestod av tre stycken tv-satsningar. Enligt Christer Baldhagen, 
informationsdirektör på Länsförsäkringar, var syftet med kampanjen att öka kännedomen om 
företaget. De två första reklamfilmerna syftade till att öka kännedomen om att Länsförsäkringar 
är en bank, medan den tredje belyste problematiken med det nya offentliga pensionssystemet, att 
endast häften finns kvar vid pensionsdagen. Pensionssatsningen som Länsförsäkringar påbörjade 
med Henrik har sedan fortsatts med Susanna och Jenny Kallur. Baldhagen menar att detta var 
starten på en stor satsning kommunikationsaktiviteter vilka företaget hoppas ska leda till en ökad 
försäljning.  

Målgrupp för kampanjen med Henrik Larsson var Länsförsäkringars egna kunder, vilka 
Baldhagen tycker att Henrik mycket väl representerar. Länsförsäkringar gör kontinuerligt 
undersökningar angående målgruppens intresse och vad de påverkas av, men detta var inget som 
gjorts specifikt inför denna kampanj.  

5.1.3. Fördelar och nackdelar 
Christer Baldhagen anser att de största fördelarna med att använda sig av just Henrik var att de 
tillsammans kunde göra rolig och tydlig kommunikation, samt att han är en kul och sympatisk 
person. Baldhagen ser däremot inga nackdelar eller risker med att samarbeta med Henrik. 

5.1.4. Valet av idrottsstjärna 
Enligt Baldhagen var valet av idrottsstjärnor till företagets kampanjer relativt enkelt. Orsaken till 
att Henrik Larsson och systrarna Kallur valdes var just för att de är ”så Länsförsäkriga som man 
kan vara”. Baldhagen framhäver att företaget inte arbetar med idrottsstjärnor utan med 
människor som står för samma värden som företaget. Han anser att dessa tre idrottsstjärnor står
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för samma värden som försäkringsbolaget eftersom de är lojala, jordnära, trevliga, sympatiska och 
enkla människor. Baldhagen anser vidare att Länsförsäkringar inte arbetar med idrottsstjärnor på 
samma sätt som andra företag, eftersom Länsförsäkringar arbetar med dem som personer och 
framställer dem inte som idrottare. De kända personerna har en aktiv roll i marknadsföringen och 
är inte bara med på bild. Idrottsstjärnan, i detta fall Henrik Larsson, återkommer i flera 
reklamfilmer som bygger på varandra där konsumenten kan följa en sammanhängande historia. 

Länsförsäkringars tjänster är inte direkt associerade till idrott men valet att använda en 
idrottsstjärna i marknadsföringen syftade inte till att koppla ihop företaget med idrott. Tanken är 
snarare att företaget vill arbeta med personer som passar ihop med företagets värden. 

5.1.5. Uppföljning och utvärdering 
Länsförsäkringar anser att de mycket väl har uppnått syftet med Henrik Larsson-kampanjen, 
vilket även låg till grund för beslutet att fortsätta samarbeta med Felix Herngren. Däremot har 
företaget inte gjort någon utvärdering eller uppföljning av den specifika kampanjen. Det ansågs 
heller inte nödvändigt att testa kampanjen på målgruppen innan den lanserades men företaget 
testar dock kommunikationen på konceptstadiet och innan den når ut i medierna. 

Den utvärdering företaget utför är fortlöpande mätningar av kommunikationseffektivitet och 
försäljning. Länsförsäkringar sätter upp mål för hur försäljningssiffrorna ska utvecklas och 
resultatet följs upp kontinuerligt för att sedan ställas mot dessa mål. Enligt Baldhagen sätter 
företaget även mål för hur varumärket ska utvecklas. Dessa mäts löpande genom att cirka hundra 
intervjuer genomförs dagligen. Intervjuerna behandlar olika aspekter av företagets arbete men 
inte specifika reklamkampanjer. Resultatet av dessa underökningar och mätningar används sedan 
för att göra justeringar samt som underlag för fortsatt beslutsfattande.  

5.1.6. Kvinna eller man? 
Länsförsäkringar lägger ingen vikt på att de ska vara jämställda i marknadsföringen. Baldhagen 
menar att detta är något som skett omedvetet i och med att de samarbetat med både med Henrik 
Larsson samt systrarna Kallur. Vidare menar han att könet inte har någon betydelse i valet av 
idrottsstjärna utan att det är personens värden som är viktiga och att de passar ihop med 
Länsförsäkringars värden. Baldhagen ser inte heller några specifika för- eller nackdelar med att 
använda sig av manliga eller kvinnliga idrottsstjärnor. Inte heller har han reflekterat över om 
manliga eller kvinnliga idrottare kan ha någon effekt på det motsatta könet. 

5.2. Skellefteå Kraft och Heidi Andersson 

Skellefteå Kraft är en koncern som är helägd av Skellefteå kommun och har sammanlagt drygt 
400 anställda. Verksamheten består bland annat av produktion och distribution av elkraft. 
Skellefteå Kraft en av de Sveriges största producenter av elkraft och har kunder över hela landet. 
I norrlandsregionen är Skellefteå Kraft ett av de största företagen då de verkar i cirka 10 
kommuner och har fasta driftställen på mer än 30 orter i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. 
Företaget anser sig ha ett stort ansvar för arbetet av regional och lokal utveckling. 
(www.skekraft.se) 

5.2.1. Tidigare erfarenheter  
Skellefteå Kraft sponsrar många idrotter med syfte att stödja det lokala föreningslivet och på så 
sätt understödja en levande bygd. Företaget sponsrar i nuläget några större lagsporter som 
exempelvis Skellefteå AIK hockey, Sunnanå fotbollsdamer och Team Skellefteå Kraft curling.
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Jenny Fahlgren, informatör på Skellefteå Kraft, menar att företaget anser det mycket viktigt att 
vid sponsringssamarbeten kräva en motprestation från sponsringstagaren, vilket i Skellefteå 
Krafts fall handlar om exponering i media.  

Skellefteå Kraft har medvetet varit försiktiga med att knyta till sig en specifik idrottare och ger 
hellre stöd till föreningslivet i stort. Enligt Jenny Fahlgren beror detta på svårigheten att hitta rätt 
individ. Sedan 2006 samarbetar företaget med armbryterskan Heidi Andersson, vilket är första 
gången som en individuell idrottsstjärna används i marknadsföringen och detta samarbete 
kommer att fortgå även under 2007.  

5.2.2. Syfte och målgrupp 
Samarbetet med Heidi Andersson är profileringskampanj som syftar till att öka kännedomen om 
företagets varumärke. Kampanjens slogan har varit ”Kraften finns i norrland” och syftar till att 
företaget är ett energibolag i Skellefteå och att Heidi är världsmästare i armbrytning som kommer 
från den norrländska byn Ensamheten. Kampanjen med Heidi bestod av två stycken 
reklamfilmer som har visats längs norrlandskusten och i Dalarna, men även av tryckta annonser 
samt deltagande vid evenemang och mässor. Heidi Andersson har även besökt skolor för att visa 
upp sin idrott. Vid dessa tillfällen har Skellefteå Krafts logotyp varit synlig på hennes kläder och 
på armbrytarbordet.  

Målgruppen för kampanjen är el-användare, men speciellt nya potentiella kunder. Företaget har i 
nuläget el-kunder över hela landet och arbetar för att expandera ytterligare. Jenny Fahlgren anser 
att Heidi Andersson representerar målgruppen, men det har inte gjorts någon undersökning 
innan lanseringen av kampanjen för att ta reda på vad målgruppen är intresserad eller påverkas 
av.  

5.2.3. Fördelar och nackdelar 
Den största fördelen med att använda sig av en idrottsstjärna i marknadsföringen är, enligt 
Fahlgren, att företaget ges en chans att vara personliga. Med Heidis hjälp kan de sätta ett ansikte 
på ett företag med 400 anställda. En nackdel som Fahlgren berör är att idrottsstjärnor i grund och 
botten är ”vanliga människor” som kan göra felsteg, vilket är tråkigt att förknippas med. Hon 
anser dock att risken för att något sådant ska hända Heidi Andersson är väldigt liten eftersom 
hon är en ”naturkraft” samt en väldigt sympatisk och rolig person. Skellefteå Kraft arbetar 
mycket med evenemang där Heidi medverkar och de vill då ha henne i aktiv form. Fahlgren 
menar att en generell risk är skador på idrottaren vilket då påverkar dessa aktiviteter.  

5.2.4. Val av idrottsstjärna 
Kraft, trovärdighet, miljöansvar och utveckling är Skellefteå Krafts fyra värdeord. Dessa 
egenskaper söker företaget även hos idrottarna som de samarbetar med. Ett exempel på detta är 
curlingtjejerna som företaget sponsrar. Ett gäng unga, framgångsrika tjejer med energi och glädje, 
men detta lag har ännu inte använts i marknadsföringssammanhang. Företaget anser det även 
vara viktigt att de utvalda idrottspersonerna passar ihop med varumärket och företagets imagen. 
Fahlgren menar att Skellefteå Kraft inte sluter avtal med någon som inte känns rätt i dessa 
avseenden.  

Det var Heidi Andersson själv som initierade kontakten med Skellefteå Kraft och kom med ett 
förslag på samarbete. Enligt Fahlgren var Heidi perfekt för företaget eftersom de ansåg att Heidi 
var detta just efter att SVT sänt en dokumentär om Heidi Andersson, ”Armbryterskan från 
Ensamheten” som fick en Guldbagge för bästa dokumentärfilm 2004.  Skellefteå Kraft ville vid



 

 27

_________________________________________Resultat  

denna tidpunkt göra sig ett namn även utanför regionen och såg detta som en bra möjlighet. 
Företaget kom själva på idén med kampanjen, men ett annat bolag producerade filmerna och 
ansvarade för framtagandet av annat marknadsföringsmaterial.   

Skellefteå Kraft tillhandahåller tjänster som inte är relaterade till idrott, men Fahlgren menar att 
företaget inte ser några nackdelar med att använda sig av idrottsstjärnor i marknadsföringen. 
Eftersom idrott förknippas med kraft och energi blir det indirekt en koppling. Skellefteå Kraft är 
väldigt nöjda med samarbetet med Heidi eftersom hon passar väl in med företagets image och 
värderingar. Fahlgren menar vidare att det var lika viktigt för Heidi att samarbetet dem emellan 
skulle vara passande. 

5.2.5. Uppföljning och utvärdering 
På grund av att detta var en profileringskampanj fanns inga försäljningsmål uppsatta och 
kampanjen har därför inte utvärderats ekonomiskt. Företagets syfte var endast att fler personer 
skulle uppmärksamma Skellefteå Kraft. Enligt Fahlgren anser Skellefteå Kraft att de har uppnått 
syftet med kampanjen, trots att de inte har några siffror som styrker detta. Undersökningar om 
varumärkets kännedom och imageuppfattning görs dock regelbundet. Själva kampanjen har 
däremot inte utvärderats och det finns inte några siffror på graden av medvetande för kampanjen. 
Fahlgren menar dock att företaget har fått positiv respons om kampanjen från kunder i runt om 
landet och Skellefteå Kraft anser att den positiva responsen är rättvisande. Samtidigt understryker 
Fahlgren att det är viktigt med mätningar av olika slag. 

5.2.6. Kvinna eller man? 
Skellefteå Kraft försöker vara så jämställda som möjligt i sin marknadsföring. Fahlgren framhåller 
att det oftast är i samband med herridrott som företaget exponeras, men betonar att det viktigaste 
för företaget är ett bra samarbete och att könet på idrottaren inte har någon betydelse. Tidigare 
undersökningar som företaget tagit del av visar att både kvinnor och män vill se på kvinnor i 
marknadsföringen, men Fahlgren understryker att detta inte låg till grund för denna kampanj. För 
Skellefteå Kraft är det de personliga egenskaperna som är viktigast och de tror inte att någon blir 
elkund bara för att Heidi är snygg. 

Eftersom idrottsstjärnor är bra förebilder kan Skellefteå Kraft tänka sig att fortsätta med denna 
typ av marknadsföring om det dyker upp ett nytt samarbete med någon och allt stämmer. 

5.3. Shapy och Jonathan Hedström. 

Shapy är ett svenskt varumärke som producerar kosttillskott och riktar sig till aktiva människor. 
Macronova AB i Sundsvall distribuerar och marknadsför Shapy sedan april 2006. Produkten är 
framtagen av företaget Vitamex i Norrköping och riktar sig till aktiva människor. Syftet med 
Shapy är att det ska konkurrera med de största märkena inom kosttillskott i Sverige. Shapy 
profileras som mer nytänkande och därför användes bland annat fotbollsspelaren Fredrik 
Ljungberg som inspiration när seriens utseende togs fram. 

5.3.1. Tidigare erfarenheter  
För Shapy är denna typ av marknadsföring ett sätt att stärka företagets image. Det är därför 
viktigt att Shapys image och varumärke passar ihop med idrottaren som de samarbetar med. 
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Tidigare har Macronova samarbetat med både brottaren Martin Lidberg och hockeyspelaren 
Peter Forsberg, som marknadsfört olika produkter för företaget. Linda Jonsson är 
produktansvarig för Shapy och påpekar vikten av ett gott samarbete mellan dem som leverantör 
och idrottsstjärnan, där det ständigt är ett givande och tagande mellan dem.  

5.3.2. Syfte och målgrupp 
Jonsson var i stort sett ny på företaget när avtalet med Jonathan Hedström slöts. Samarbetet 
grundades då Macronovas VD, Johan Andersson, kontaktade Timrå IK för att utveckla det redan 
befintliga samarbetet med en ny produkt. Timrå IK köper nu in Shapys produkter och företaget 
betalar i sin tur för en annonsplats i klubbens hemmaarena, vilket enligt Jonsson är ett vanligt sätt 
som olika företag arbetar på. 

Kampanjen med Jonathan har utformats av företagets marknadsavdelning och har bestått av 
annonser i tidningar, framförallt butiken Lifes medlemstidning, men även av kortare reklamfilmer 
som visats under Timrå IKs hemmamatcher. Reklamfilmerna har vistats på den stora media-
kuben som finns mitt i Timrå Arena och är väl synlig för matchpubliken. Detta tror Jonsson är en 
stor orsak till att kännedomen om varumärket har ökat. Jonathan har inte bara deltagit i 
aktiviteter runt Sundsvallsområdet utan har även förkommit i annonser i Aftonbladets sportbilaga 
som distribueras över hela Sverige. Shapy annonserar också i breda tidningar som till exempel 
damtidningar, där de riktar sig till mycket köpstark kundgrupp. Detta är dock ett tillfälle då det 
inte passar att ha Jonathan Hedström i annonsen och därför vill företaget även arbeta med fler 
personer i sin marknadsföring.   

Syftet med kampanjen var att öka försäljningen och bredda kunskapen om Shapys produkter. 
Innan Macronova tog över varumärket fanns produkterna i drygt 30 butiker, medan de idag finns 
i 220 butiker. Jonsson anser att det är viktigt att synas med hela produktserien och att detta är 
något som företaget lyckats med. Shapy-kampanjen befinner sig fortfarande bara i uppstartsfasen 
och företaget kommer att fortsätta sin marknadsföringskampanj med fler kända personer som 
riktar sig till en annan målgrupp. 

Shapys grundidé var att produkterna skulle rikta sig till personer mellan 20-35 år och därför 
anpassades varumärket och förpackningarna efter detta. Kampanjerna med Jonathan riktar sig till 
dem som spelar hockey och har honom som förebild. Följaktligen blir målgruppen då framförallt 
yngre killar som precis ska börja med kosttillskott vilka företaget anser att de lyckats nå på ett bra 
sätt. Macronova undersökte dock inte vad målgruppen var intresserad av innan kampanjen 
lanserades, utan tidigare erfarenheter från liknande kampanjer fick vara avgörande för 
beslutsfattandet. 

Shapys produkter vänder sig till en bred målgrupp och tanken är att alla från elitidrottare till 
vardagsmotionärer ska ha nytta av produkterna. Jonsson anser att det är viktigt att företaget 
försöker täcka in hela målgruppen i olika sponsringssamarbeten. Samarbetet med Timrå IK och 
Jonathan Hedström gav ”ringar på vattnet” och ledde till att Modo Hockey kontaktade 
Macronova, som även de nu använder Shapys produkter. Jonsson tror att det kan ha varit en 
positiv effekt som uppkommit från att de använt Jonathan i olika annonser. Företaget har inga 
problem med att finna nya samarbetspartners och de har genom samarbetet med Modo Hockey 
även kommit i kontakt med en elitsimmare från Örnsköldsvik som de ska samarbeta med. 
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5.3.3. Fördelar och Nackdelar 
Macronova är väldigt nöjda med samarbetet med Jonathan och Timrå IK. Jonsson beskriver 
Jonathan som en väldigt jordnära människa som är otroligt bra att ha att göra med samt att han är 
väldigt uppskattad både hos Macronova och hos sina fans. Det finns dock en osäkerhet i 
samarbetet med Timrå IK eftersom företaget inte kan vara säkra på vad som händer med efter 
säsongen slut då nya kontrakt ska förhandlas fram.  

Fördelarna med att använda sig av idrottsstjärnor i marknadsföringen är att produkterna syns 
bättre. En känd person får alltid lite extra drageffekt i försäljningen, menar Jonsson. Företaget 
kan med en idrottsstjärna bland annat anordna butiksaktiviteter som lockar fler kunder. 

De allmänna nackdelarna med att arbeta med en idrottsstjärna är att de oftast vill ha betalt för 
samarbetet. Detta är inget problem med Jonathan då samarbetet haft en annan struktur. Jonsson 
menar att det överlag kan bli en betungande summa för en produkt som bara finns på en 
försäljningspunkt via Life-butikerna.  Många av Shapys konkurrenter finns hos flera 
hälsokostkedjor och det kan vara svårt att matcha deras utbud eftersom Macronova inte har råd 
att betala dyra arvoden till idrottsstjärnor. Jonathan får inga pengar för samarbetet med Shapy 
utan det har som tidigare nämnts skrivits ett avtal mellan företaget och Timrå IK, som köper in 
produkterna och företaget betalar för att synas på arenan. Jonathan får dessutom produkter 
kostnadsfritt som han använder dagligen i samband med sin träning.  

5.3.4. Valet av idrottsstjärna 
De egenskaper som Shapy söker hos personerna som ska vara företagets ansikten utåt är att de 
ska vara välkända, omtalade och inte inblandade i några negativa skriverier eller 
dopingssammanhang. Jonsson menar att det är lika viktigt för idrottarna att Shapys produkter är 
testade och att de inte innehåller några otillåtna ämnen. 

För Macronova är det även viktigt att många personer känner till elitidrottarna som de använder i 
marknadsföringen. Helst ska personen vara en slags ledstjärna för en stor folkgrupp, detta för att 
kampanjen inte ska riktas till en för smal kundkrets. Anledningen till att ett samarbete kom till 
stånd mellan Shapy och Jonathan Hedström var för att Jonathan är en välkänd hockeyspelare 
som har meriter både från NHL och landslaget, vilket har gjort honom till en välkänd person 
framförallt i norra Sverige. När Jonathan kom tillbaka till Sverige och Timrå IK använde 
företaget sina kontakter och fick till stånd ett samarbete. Enligt Jonsson vill flera av Shapys 
konkurrenter komma i kontakt med Timrå IK, vilket leder till att det bli extra viktig med ett 
givande och tagande från båda parter för att samarbetet ska bli lyckat. Detta framförallt då Shapy 
inte betalar Jonathan Hedström eller Timrå direkta pengar och även kräver en motprestation. 
Valet av Jonathan Hedström testades inte gentemot konsumenten innan kampanjen lanserades, 
utan Macronova gick på VD Johan Anderssons känsla och erfarenhet. De antog att eftersom 
Hedström är omtalad och känd skulle kampanjen ge bra respons. 

Företaget känner inte till om Jonathan Hedström samarbetar med något annat företag, men vet 
att en konkurrent som även sponsrar Timrå IK, varit i kontakt med Jonathan för en 
butikskampanj. Macronova anser det inte vara optimalt om idrottsstjärnan samarbetar med något 
annat företag. De vill gärna ha personen för sig själv och vill helst undvika att personen ses 
tillsammans med några konkurrerande märken.  
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5.3.5. Uppföljning och utvärdering 
Jonsson anser att syftet med kampanjen har uppnåtts, men att allt kan bli bättre. Utfallet av 
kampanjen kunde ha varit bättre, men Macronova är medvetna om att Shapy hade en tuff budget 
och att det även tillkommit en konkurrent på marknaden. Jonsson menar vidare att varumärket 
har stärkts och tror att varumärkeskännedomen kommer att fortsätta öka på lång sikt om 
Macronova får arbeta vidare med det. Planer finns för att Shapy även ska expandera i Norge 
inom den närmaste framtiden, vilket kommer att stärka varumärket ytterligare.  

Någon uppföljning av samarbetet med Jonathan Hedström har ännu inte utförts eftersom 
kampanjen inte var avslutad vid intervjutillfället. När den väl är avslutad kommer företaget att 
göra en mindre uppföljning, enligt Jonsson. Uppföljningsarbetet brukar ske i form av stickprover 
där Macronova kontaktar utvalda butiker i olika städer. Detta sker månadsvis, men även före och 
efter en kampanj för att kontrollera hur den tagits emot av kunderna och om det blivit något 
extra försäljningstryck. Det är ännu inte bestämt hur själva uppföljningen av denna kampanj 
kommer att gå till för att det ska bli gjort på bästa sätt. Eftersom den största delen av kampanjen, 
utanför Life-tidningen, har skett i form av annonser i Aftonbladet är det svårt att säga hur mycket 
Shapy har fått tillbaka av den marknadsföringen. Jonsson menar att det är lättare att få 
information från veckotidningar, hur många prenumeranter de haft samt siffror på hur många 
som läst tidningen. Jonsson befarar att kampanjen ”tyvärr” har varit mer positiv i norrland 
eftersom Jonathan Hedström är från Skellefteå och bor i Sundsvall. Med detta menar hon att de 
flesta Life-butiker där produkterna säljs finns i södra Sverige och en ökning även där hade varit 
bra.  

Macronova känner inte till vad samarbetet med Jonathan Hedström och Timrå IK har gett i rena 
pengar, men de har märkt en tydlig uppgång av unga hockeykillar i Sundsvall som köper 
produkterna ute i butiken. Produktserien vänder sig dock till en större målgrupp än bara 
hockeyspelare och de kan inte säga om eller hur mycket försäljningen har ökat. 

I Sundsvall finns tre Life-butiker och där har företaget märkt av en försäljningsökning av Shapys 
produkter sedan samarbetet med Jonathan Hedström började. I framförallt en av butikerna har 
försäljningen av Shapy ökat mycket under kampanjperioden och produkterna ligger topp-fem i 
butikens totala försäljningsstatisk.  

5.3.6. Kvinna eller man? 
Det var tillfälligheter som gjorde att ett samarbete upprättades mellan Shapy och 
Jonathan Hedström. Därmed fanns det ingen baktanke med valet av en manlig idrottare denna 
gång. Jonsson menar att det tyvärr inte finns lika många kvinnliga sporter och utövare som 
manliga, vilket gör det svårt att hitta bra kvinnliga samarbetspartners. Shapy arbetar även 
Malin Östensson, som tävlar i bodyfitness, men det samarbetet har inte fått någon större 
uppmärksamhet. Jonsson menar att detta inte beror på att idrottaren är kvinnlig, utan hon tror att 
det inte hade varit någon skillnad om idrottaren i detta fall varit en man. Macronova försöker 
samarbeta med de vanligaste sporterna som exempelvis fotboll och ishockey, där det i dagsläget 
är vanligare med manliga utövare, samt att intresset för de manliga lagen i dessa sporter är större.  

Jonsson ser inga för- eller nackdelar med att använda en idrottskvinna respektive idrottsman i 
marknadsföringen och hon anser inte att något av könen lockar fler kunder av det motsatta 
könet. Hon tror däremot att majoriteten av Shapys kunder kommer att vara killar, eftersom 
produkterna som Jonathan Hedström använder sig av främjar viktökning, något som inte tilltalar 
tjejer lika mycket. För att få bra en bra kombination samarbetar Shapy även med
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Malin Östensson som använder denna typ av produkter i träning och tävling. Shapy kommer 
även att samarbeta med en vardagsmotionär som ska göra tjej-klassikern. Företaget vill med detta 
visa att konsumenten inte behöver vara ”jättebiffig” eller världsstjärna för att använda 
produkterna, utan även vanliga motionärer kan få bra resultat utav dem.  

Macronova kommer att fortsätta marknadsföra Shapy på det här sättet, med allt från 
vardagsmotionärer till Jonathan Hedström. Jonsson vill personligen använda både tjejer och killar 
i marknadsföringen eftersom produkten vänder sig till båda könen.  

5.4. Pärsons och Anja Pärson 

Pärsons i Sverige AB ägs av Swedish Meats och varumärket är marknadsledande i Sverige inom 
smörgåsmat, där deras mest kända produkt är Pärsons tunna skivor. Koncernen har 400 anställda 
som arbetar inom slakt- och köttförädling och har en omsättning på 1200 miljoner kronor. 
(www.parsons.se) 

5.4.1. Tidigare erfarenheter 
Pärsons har innan samarbetet med den alpina världsstjärnan Anja Pärson stöttat simmerskan 
Ida Mattson ekonomiskt. Detta skedde i form av ren sponsring där syftet inte var att exponeras, 
utan mer en god gärning. Företaget har även arbetat med Henrik Larsson under en kampanj 2002 
i samband med fotbolls VM. Pärsons anser att det är fördelaktigt för företaget att samarbeta med 
dessa idrottsstjärnor eftersom de då får synas och förknippas med kända och positiva människor. 

Pärsons marknadsföring bygger till stor del på arenareklam vilket de hoppas ska leda till att 
företaget förknippas med idrott. Enligt Kent Svensson, försäljningschef på Pärsons, har företaget 
valt denna framställning eftersom de anser att en duktig idrottsutövare måste äta, vilket passar bra 
ihop med Pärsons produkter.  

5.4.2. Syfte och målgrupp 
Kampanjen tillsammans med Anja Pärson pågick i tre år fram till och med årsskiftet 2006-2007. 
Samarbetet upphörde mycket på grund av att internationella skidförbundet satte stopp för all 
individuell reklam på idrottarnas dräkter. Fram till 2006 var det tillåtet för företag att exponera 
logotypen på tränings- och tävlingsställ, men då dessa restriktioner uppkom försvann en stor del 
av syftet med sponsringen. Pärsons har även gjort reklamfilmer och affischer där Anja medverkat, 
vilket har varit ett mycket positivt inslag för företaget.  

Syftet med kampanjen var främst att öka försäljningen, men även att öka kännedomen om 
varumärket och delge konsumenterna företagets budskap. Kampanjen riktades inte till någon 
speciell målgrupp utan till hela Sveriges befolkning. Svensson menar att eftersom Anja är så pass 
känd når hon ut till alla från nyfödd till äldsta personen i landet. Anja som person, hennes idrott 
och framförallt hennes framgångar representerar hela svenska folket, enligt Svensson.  

5.4.3. Fördelar och nackdelar 
De största fördelarna med att använda en idrottsstjärna i marknadsföringen är den positiva energi 
som idrottarna utstrålar samt att det alltid uppfattas positivt när en människa gör något bra. 
Enligt Svensson uppskattar den svenska befolkningen idrottsframgångar, vilket gör det mycket 
lämpligt för företaget att synas med sitt varumärke på idrottspersoner som får mycket tid i media. 
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En nackdel som Pärsons har fått erfara är att denna typ av marknadsföring leder till att många 
kontaktar företaget och vill påbörja samarbeten. Pärsons får erbjudanden från olika idrottare och 
föreningar som behöver sponsring, men företaget anser att det inte går inte att stödja alla vilket 
gör att de måste välja och göra många besvikna. Svensson menar att ju mer företaget syns desto 
fler förfrågningar får de. 

Pärsons ser även några nackdelar med att Anja Pärson medverkar i olika sammanhang med andra 
produkter och varumärken. Detta blir ett bekymmer för Pärsons speciellt när hon är hemma i 
Sverige och tävlar, eftersom alla företag vill använda henne vid samma tillfällen. Varje enskilt 
företag får mindre tid med en person som Anja, än med någon som inte är lika känd. Svensson 
ser dock ingen risk med att konsumenterna associerar henne med andra företag, då företaget 
hade detta i åtanke när de kontaktade henne. Pärsons får använda Anja ett lika stort antal timmar 
som de andra företagen, men problemet är att få tag i henne under de bästa timmarna. Ett 
exempel på hur företaget använder Anja var under en tävling i Åre 2006 då hon skrev autografer 
vid Pärsons område, vilket enligt Svensson upplevdes som positivt för både Anja och företaget. 

Pärsons vill inte förknippas med skandalomsusade människor eftersom risken är stor i dessa fall 
att företaget får ett dåligt rykte. Det är dock svårt att veta om sådant i ingången av ett samarbete, 
eftersom skandaler kan komma längre fram i karriären. Företaget ansåg att detta inte var någon 
risk med Anja Pärson. Svensson menar att hon har bägge fötterna på jorden och företaget var 
ganska säkra på att inget negativt skulle hända i detta samarbete. 

5.4.4. Val av idrottsstjärna 
När det gäller valet av just Anja Pärson var kopplingen mellan henne och företaget rätt tydlig; 
namnet. Företagets ägare ville knyta Anja till företaget eftersom de länge har haft henne i sitt 
hjärta. Detta just eftersom de båda stavar Pärson med ”Ä” och ett ”S” vilket är ovanligt. 
Svensson anser att samarbetet med Anja Pärson var mycket positivt, främst tack vare 
namnkopplingen, men även för att hon är en positiv och naturlig tjej som syns mycket i media. 
De egenskaper och kvalitéer som Pärsons letar efter i en idrottsstjärna är först och främst att det 
inte finns någon som helst skandal associerad med personen. 

När valet av idrottare utformas går företaget mycket på känsla, men idrottaren bör ha bägge 
fötterna på jorden och vara en lojal människa. Vilket har varit fallet både när det gäller 
Anja Pärson och Henrik Larsson. I dessa samarbeten fanns ytterligare en fördel då pengarna gick 
till idrottarnas moderklubbar. Med detta har företaget stöttat fler än bara en person, samtidigt 
som de synts i media i flera fördelaktiga sammanhang vilket Svensson anser är mycket positivt.  

Vid valet av idrottare är det även viktigt att företagets och idrottsstjärnans image passar ihop. 
Däremot har det inte lika stor betydelse att personen passar ihop med varumärket. Framförallt är 
det viktigt att personen äter och gillar företagets produkter. Om detta inte är fallet vill inte 
företaget visa sitt varumärke tillsammans med den personen, menar Svensson.  

Valet av idrottsstjärna testades dock inte gentemot konsumenterna innan kampanjen lanserades, 
då företaget endast gick på känsla. Pärsons hade inte heller innan kampanjen gjort någon 
undersökning för att ta reda på vad målgruppen var intresserad eller påverkades av. Svensson 
menar att företaget ansåg att det vara positivt att synas tillsammans med en idrottskvinna som 
Anja Pärson. 
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Som tidigare nämnts arbetar företaget mycket med idrottsreklam på ett eller annat sätt. Hur 
effektivt detta är vet inte Pärsons, men så länge den positiva utvecklingen fortsätter kommer 
Pärsons att fortsätta med denna typ av marknadsföring. Företaget vet att idrottsutövare kräver 
mat och då vill de att dessa ska konsumera Pärsons produkter. Detta är framförallt viktigt i 
företagets största målgrupp, barnfamiljer, där barnen måste äta något innan de åker till träningen. 
Pärsons är involverade i ungdomsverksamhet och sponsrar det mycket, inte alltid direkt med 
pengar utan mer med vattenflaskor, t-shirtar eller med pålägg vid någon sammankomst. Svensson 
menar att ju mer företaget exponeras ihop med idrott desto större är chansen att konsumenterna 
väljer just Pärsons produkter i butiken. 

5.4.5. Uppföljning och utvärdering 
Svensson anser att kampanjen med Anja Pärson har uppnått sitt syfte. Företaget har fått mycket 
positiv respons på samarbetet från kunder och andra externa intressenter. Däremot har det inte 
gjorts någon uppföljning eller utvärdering på kampanjen vilket Svensson påpekar beror på 
svårigheten i att utvärdera en enskild kampanj. Eftersom företaget kör många kampanjer parallellt 
både med handeln men även själva, är det komplicerat att mäta effekten av varje kampanj. 
Pärsons har dock sett en volymökning i försäljningen och så länge de ser en god utveckling samt 
att de tar marknadsandelar vill de tro att det är kampanjerna som påverkar, även om det bara är 
en känsla. Pärsons kör kampanjer i princip varje vecka och Svensson menar att de upplever en 
kortsiktigt, specifik volymökning när de kör en TV-kampanj vilket även stärker varumärket. Hur 
stor del Anja Pärson haft i detta vet företaget inte och de vet inte heller huruvida hon påverkat 
varumärket. Företaget utvärderar inte heller valet av idrottsstjärna på något strukturerat sätt. 

5.4.6. Kvinna eller man? 
Svensson menar att valet av en kvinnlig idrottsstjärna inte hade någon större betydelse för 
företaget. Det viktiga är att personen passar ihop med företagets etik och moral. Pärsons ser 
ingen speciell fördel eller nackdel med att använda en kvinnlig eller manlig idrottare utan fokus 
ligger på framgångsrika svenskar, eftersom dessa är populära och får mycket plats i media. Ju mer 
personerna syns, desto mer syns företagets logotyp på deras kläder.  

Svensson tror inte heller att företaget lockar fler manliga köpare för att Anja Pärson är en kvinna. 
Däremot anser han att detta kanske kan locka fler manliga köpare tack vare att de använder sig av 
en idrottsperson. Enligt statistik som företaget tagit del av görs 65-70 procent av alla matinköp i 
Sverige av kvinnor, vilka möjligtvis inte är den mest idrottsintresserade kundgruppen i landet.  

Vidare menar Svensson att när det står skinka på ett hushålls inköpslapp bestämmer sig 75 
procent av konsumenterna vid kyldisken vilket märke som ska köpas. Om kännedomen av 
Pärsons varumärke är stort är det större chans att konsumenten väljer dem istället för någon 
konkurrent. Detta är det slutgiltiga syftet, att när köptillfället kommer har konsumenten sett 
Pärsons varumärke så många gånger att det är deras produkter som inhandlas. 

I nuläget använder inte Pärsons någon idrottsperson i sin marknadsföring, men Svensson menar 
att så fort något passande dyker upp kommer företaget att återuppta denna form av 
marknadsföring. 
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6. ANALYS  

I detta kapitel behandlar vi jämförelsen mellan den teoretiska referensramen och det datamaterial som 
intervjusvaren gav. Analysen har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen men följer till stora delar 
empiriupplägget.  

Alla företagen i studien har innan den aktuella kampanjen kommit i kontakt med idrottsstjärnor i 
sin marknadsföring, exempelvis i form av sponsring eller i andra kampanjsammanhang. För 
Länsförsäkringar och Skellefteå Kraft är detta den första gången som de har knutit till sig en 
specifik idrottsstjärna och använt denna i marknadsföringen. Shapy och Pärsons har däremot 
arbetat med athlete celebrity endorsement förut då de använt olika idrottspersoner i sin 
marknadsföring. Ballentyne et al (2006) menar att företag som verkar på marknader där det finns 
många produkter som liknar varandra och då det är svårt för konsumenten att urskilja de olika 
varumärkena bör arbeta för att skapa en stark varumärkesimage eftersom detta kan vara en viktig 
konkurrensfördel. Vid dessa marknadssituationer väljer konsumenten många gånger produkt 
enbart efter varumärkeskännedom och det är då viktigt för företag att deras varumärke finns 
lagrat i människors hjärna så att det blir ens egen produkt som köps. Ett sätt att stärka 
varumärkesimagen är att använda athlete celebrity endorsement.  

Många av de teorier som vi tagit del av visar på de stora summor som internationella företag 
spenderar på celebrity endorsement. I vår teoretiska referensram antas att mindre svenska företag inte 
har lika stora budgetar för marknadsföring som de internationella. Resultatet av våra intervjuer 
visar att svenska företag ändå kan knyta stora idrottare till sig utan att stora summor pengar är 
nödvändiga. Pärsons har samarbetat med både Anja Pärson och Henrik Larsson och i dessa fall 
har ersättningen till idrottaren gått till dennes moderklubb. På så sätt är summan inte lika 
betungande för företaget och fler får ta del av den samtidigt som Pärsons får exponeras i 
ungdomsidrottssammanhang där en stor del av deras målgrupp finns. Shapy har en begränsad 
marknadsföringsbudget och har därför löst samarbetet med Jonathan Hedström och Timrå IK på 
ett kostnadseffektivt sätt då företaget och klubben utbyter produkter mot exponeringsyta. Detta 
överensstämmer med vad Martin (1996) anser då även mindre företag med en begränsad budget 
kan använda idrottsstjärnor för att marknadsföra sina produkter. 

Martin (1996) menar vidare att syftet för en kampanj med en idrottsstjärna kan variera. De 
företag vi intervjuat har dock haft liknande syften, där tre av företagen ville öka försäljningen. 
Länsförsäkringar hade dessutom som syfte att öka kännedomen om företaget samt att belysa 
problematiken med det nya offentliga pensionssystemet. Shapys delsyfte var att bredda 
kunskapen om sina produkter och Pärsons ville sprida företagets budskap. Det var endast 
Skellefteå Kraft som angav ett annat syfte, nämligen att deras kampanj med Heidi Andersson var 
en profileringskampanj där de ville öka kännedomen om varumärket och det fanns därmed inga 
försäljningsmål uppsatta. 

6.1. Fördelar och Nackdelar 
De fördelar med athlete celebrity endorsement som de intervjuade företagen nämnt är att detta ger en 
ökad uppmärksamhet för varumärket som kan bidra till ökad försäljning. Alla företag utom 
Skellefteå Kraft har haft som syfte med kampanjen att öka försäljningen. Detta går i linje med 
Tills (2001) teorier att idrottsstjärnor fångar konsumenters uppmärksamhet och kan påverka till 
en ökad köpebenägenhet.  
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Länsförsäkringars syfte var att öka kännedomen om dem som företag och deras tjänster. 
Kampanjerna som Skellefteå Kraft och Shapy utformat har som syfte att öka kännedomen om 
varumärket i fler delar av landet för att på så sätt nå ut till nya kunder. Shapy såg framförallt en 
fördel i att produkten syns bättre om dessa marknadsförs av en känd person. Även Pärsons ansåg 
att en stor fördel var att de fick mycket exponeringstid i media i samband med idrottaren vilket 
förhoppningsvis har ökat kännedomen om deras varumärke. Detta stämmer överens med 
teorierna om ökad uppmärksamhet och kännedom. Charbonneau och Garland (2005) menar 
bland annat att kända personer fångar konsumenternas uppmärksamhet och konsumenterna blir  
då mer villiga att välja just de produkterna.  

Erdogan (1999) menar att athlete celebrity endorsement kan fungera som en konkurrensfördel på 
marknader där det är tuff konkurrens och svårt att differentiera sig. Alla de företag som vi 
intervjuat är verksamma på en sådan marknad och de har insett fördelen i att utmärka sitt 
varumärke med hjälp av en idrottsstjärna. Dock menar Länsförsäkringar att de inte arbetar 
specifikt med idrottsstjärnor utan med människor som har samma värderingar som företaget. 

Alla företag var mycket positivt inställda till denna typ av marknadsföring. Tre av dem såg det 
som ett tillfälle att stärka företagets image och grundläggande värderingar. Skellefteå Kraft såg 
framförallt en fördel i att Heidi Andersson kan vara ett ansikte för företagets 400 anställda då 
hennes värderingar och personlighet förstärker företagets image. Även för Pärsons och 
Länsförsäkringar var det viktigt att idrottaren stod för företagets image och värderingar. Detta går 
i linje med Xing och Chaplin (2006) som menar att athlete celebrity endorsement är en form av co-
branding då två varumärken paras ihop i syfte att stärka varandra och det sker en överföring av 
mening och image varumärkena emellan. Imageöverföring var inte något som Shapy nämnde 
under intervjun utan det viktigaste var att Jonathan Hedström representerar målgruppen och att 
hans medverkan ökar kännedomen om produkten.  

Ingen av respondenterna har nämnt att trovärdighet kan stärkas när en känd person marknadsför 
deras produkter. Bland annat Boyd och Shank (2004) anser att denna effekt är speciellt stark om 
produkten används i idrottarens tävlingssammanhang. Detta är något som indirekt sker då Shapy 
förser Jonathan Hedström och Timrå IK med produkter. En effekt av detta har varit att fler 
idrottsklubbar har visat intresse för produkten, vilket kan vara en indikation på att trovärdigheten 
för produkten har ökat. Det är även bara i Shapy-fallet som det finns en tydlig koppling mellan 
idrottsstjärnan och produkten. I de övriga tre fallen är kopplingen starkare till varumärkesnamnet 
och företagets värderingar än till själva produkterna eller tjänsterna. Till (2001) menar att om det 
finns en ”match-up” mellan idrottaren och produkten blir budskapet trovärdigare.  

Både Shapy och Pärsons tillhandahåller produkter som karaktäriseras av ”low-involvement”, det 
vill säga att konsumenten ofta fattar köpebeslutet i butiken. Pärsons anser att det är viktigt att 
konsumenterna känner till företagets varumärke eftersom beslutet av varumärke sker spontant i 
butiken när de köper smörgåsmat. Enligt Erdogan (1999) är detta ett lämpligt tillfälle att använda 
sig av celebrity endorsement då idrottaren kan hjälpa till att förstärka och ompositionera varumärket. 

När stora idrottsstjärnor som Henrik Larsson eller Anja Pärson används i marknadsföringen 
menar Erdogan (1999) att det finns en risk att konsumenten fokuserar mer på idrottaren än på 
varumärket som marknadsförs. Detta är inget som någon av respondenterna har nämnt som en 
möjlig risk i samarbetet med deras aktuella idrottsstjärnor. Cooper (i Erdogan 1999) menar vidare 
att det är viktigt att varumärket tar plats och inte försvinner i skuggan av idrottsstjärnan. Vi tolkar 
det som att risken för detta är mindre när företag använder sig av mindre välkända idrottsstjärnor 
som Jonathan Hedström och Heidi Andersson som inte stjäl uppmärksamhet från varumärket.
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Om en överskuggning av varumärket sker blir kampanjen kostsam för företaget då associationen 
till varumärket är liten. Erdogan (1999) anser att en åtgärd för detta är att företaget utvecklar en 
väl genomtänkt marknadsföring där idrottaren och varumärket spelar en lika stor och viktig roll.  

Anja Pärson är en person som samarbetar med många företag och ställer upp på olika 
marknadsföringsaktiviteter. Trots detta upplever Pärsons inte att hon är överexponerad vilket 
Erdogan (1999) kan se som en risk när en idrottsstjärna syns för mycket med olika varumärken. 
Det enda problemet som Pärsons nämnde var att de inte får använda Anja ensam exempelvis vid 
tävlingar i Sverige eftersom hon samarbetar med många andra företag, vilket även Erdogan 
(1999) anser vara en av nackdelarna med athlete celebrity endorsement. Det är lätt att idrottsstjärnan 
blir mer associerad med något av företagen och de andra hamnar i skymundan. Cooper och Tripp 
(i Erdogan 1999) menar att överexponering även kan påverka trovärdigheten negativt. Shapy 
berättade att de helst inte ser att Jonathan Hedström samarbetar med något annat företag, utan de 
vill kunna använda honom ensamma. Vi har inte uppmärksammat Jonathan Hedström, Henrik 
Larsson eller Heidi Andersson i andra samarbeten än de aktuella kampanjerna, vilket gör att 
associationen kan bli starkare till det företag som de samarbetar med. 

Skellefteå Kraft, Shapy och Pärsons är medvetna om att idrottsstjärnor kan tappa sin popularitet 
på grund av skador eller formsvackor. Skellefteå Kraft uttryckte en risk i att Heidi Andersson kan 
skada sig, vilket kan leda till problem då företaget arbetar mycket med evenemang och behöver 
henne i aktiv form för att kunna nyttja samarbetet på bästa sätt. Framförallt Pärsons ser det som 
väldigt viktigt att idrottaren som de arbetar med ska vara framgångsrik, få mycket tid i media samt 
ha en positiv utstrålning. Enlig Charbonneau och Garland (2005) finns det en överhängande risk 
att idrottaren tappar popularitet och företaget måste därför bedöma var i karriären personen 
befinner sig och hur länge detta kommer att fortgå. Dessutom kan vi se en genomgående trend 
bland alla fyra företag att de väljer personer som är lojala, jordnära och enkla vilket gör dem till 
säkra endorsers. Detta kan jämföras med de antaganden som gjorts i den teoretiska 
referensramen som talar om att företag bör välja en idrottsstjärna med tydliga värderingar som 
inte tenderar att förändra sin image. 

Skellefteå Kraft, Shapy och Pärsons nämner att de inte vill förknippas med skandalomsusade 
människor men de är medvetna om att det alltid finns en risk att människor gör felsteg. Alla tre 
företagen är dock snabba med att betona att de inte ser några risker för detta med de idrottare de 
använder i de aktuella kampanjerna. Dessa risker belyser även Behr och Beeler-Norrholm (2006) 
och de menar att om en känd person hamnar i en skandal kommer detta ofta till allmänhetens 
kännedom, vilket kan påverka företaget negativt.  

Länsförsäkringar ser inga risker i samarbetet med Henrik Larsson vilket går emot de teorier som 
vi har tagit del av där bland annat Erdogan (1999) redogör för de potentiella risker som kan 
uppkomma vid användandet av denna typ av marknadsföring.  

6.2. Valet av idrottsstjärna 

Enligt Martin (1996) finns det tre aspekter som ett företag bör tänka på när det väljer en 
idrottsstjärna som endorser. Dessa är: (1) Om produkten inte är sportrelaterad och om den då 
lämpar sig för att associeras med sport och idrottare, samt om detta kommer att ge ett positivt 
gensvar från konsumenten. (2) Om sporten i sig kommer att påverka konsumenternas respons till 
idrottaren som medverkar i marknadsföringen. (3) Att finna en sport som fångar målgruppens 
intresse. Vi har applicerat dessa tre aspekter på de utvalda företagen i denna uppsats.  
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Länsförsäkringar tillhandahåller tjänster som inte är sportrelaterade. Syftet med kampanjen var 
dock inte att koppla ihop företaget med idrott. Detta kan bli förvirrande när de väljer att använda 
en av Sveriges mest kända fotbollsspelare. Länsförsäkringars främsta kriterium är att de vill arbeta 
med personer som har samma värderingar som företaget. Henrik Larsson är en bra endorser 
enligt Martins (1996) aspekter då Henrik Larssons sport fångar målgruppens intresse. Henrik är 
en välkänd och populär fotbollsspelare samt att intresset kring honom som person och hans 
idrott är stort.  

Skellefteå Kraft levererar el till sina konsumenter vilket inte är en sportrelaterad tjänst. Företaget 
anser dock att idrott är förknippat med kraft och energi, något som passar bra ihop med 
Skellefteå Krafts kärnvärden. Heidi Andersson är världsmästare i armbrytning vilket är en 
kraftsport som kan kopplas tills det som företaget vill associeras med. Detta går i linje med 
Martins (1996)  teorier då valet av Heidi och hennes idrott är bra eftersom sporten är ovanlig 
men ändå har en stark koppling till företaget, vilket kan fånga målgruppens intresse. 

Shapy är ett kosttillskott och produkterna är i högsta grad sportrelaterade då de används av 
idrottare som vill förbättra sin kosthållning för bättre resultat. Hockey är känd som en 
ansträngande sport som kräver bra kost, vilket gör Jonathan Hedström till en bra endorser för 
varumärket. Hockey är en väldigt stor sport i Sverige och fångar målgruppens intresse eftersom 
kampanjen riktar sig till hockeyspelare. Detta är i enlighet med Martin (1996) som betonar vikten 
av att välja en sport som intresserar målgruppen. 

Pärsons smörgåsmat är inte direkt en sportrelaterad produkt, men företaget anser att det finns en 
koppling till idrott eftersom idrottare måste äta bra mat. Martin (1996) anser att företaget bör 
undersöka om även konsumenten svarar positivt på denna koppling. Pärsons målgrupp med 
kampanjen är hela svenska folket. Då utförsåkning är en populär sport i Sverige kan det generera 
ett positivt gensvar hos konsumenterna just eftersom Anja är en väldigt omtyckt och 
framgångsrik person. 

Länsförsäkringar och Skellefteå Kraft som inte är direkt idrottsrelaterade företag har varit 
tydligast med att uttrycka detta. Urde (2003) menar att en del i att bygga ett framgångsrikt 
varumärke är att företaget har uttalade kärnvärden som ska öka förståelsen för verksamheten och 
vad den symboliserar. Idrottsstjärnorna förstärker företagens kärnvärden genom att de själva 
representerar samma värden. 

I enlighet med Jowdy och McDonald (2002) har Skellefteå Kraft gjort ett unikt val där 
kopplingen mellan Heidi Andersson och företaget är tydlig då armbrytning är en mindre sport i 
Sverige. Jowdy och McDonald menar att det inte är i kännedomen om idrottarens namn som 
marknadsvärdet ligger, utan värdet ligger i att konsumenten kan se en tydlig association vilket i sig 
kan leda till att kännedomen om varumärket ökar. 

Flera av författarna till de studier som vi tagit del av, bland annat Erdogan (1999), menar att 
kända personer anses vara attraktiva, trovärdiga och experter inom sitt område. Dessa attribut är 
viktiga egenskaper för endorsers och har varit återkommande i artiklarna, men ingen av våra 
respondenter har använt dessa specifika ord. Däremot kan vi tolka respondenternas svar som att 
de omedvetet beskriver dessa tre nyckelbegrepp utan att nämna de specifika orden. Nedan 
presenterar vi våra tolkningar kring varje person och kampanj. 

Alla fyra företag anser att deras idrottsstjärnor passar väldigt bra in i respektive kampanj. Detta 
tack vare att de är framgångsrika idrottare, jordnära, lojala och pålitliga. Enligt Charbonneau och
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Garlands (2005) the Source Credibility model kan detta stärka trovärdigheten i meddelandet. Det 
finns dock en markant skillnad mellan idrottsstjärnorna i studien. Jonathan och Anja går att 
förknippa med produkten de marknadsför, medan Henrik och Heidi inte är trovärdiga endorsers 
för försäkringar och elkraft eftersom de inte associeras med användning av dessa tjänster. 

Expertis är ett annat viktigt begrepp inom the Source Credibility model. Jonathan Hedström kan 
ses som en expert då han använder de produkter som han marknadsför. Länsförsäkringar säger 
att Henrik Larsson är kund hos dem, vilket menas att han också använder det som han 
marknadsför. Risken finns dock att kunderna inte uppfattar honom som expert och att han bara 
används för att ge företaget bra publicitet. Anja Pärson kan även hon ses som expert eftersom 
hon tillhört världseliten i många år. Anja är känd för att träna mest och bäst vilket kan tyda på att 
hon är medveten om vad hon äter. Pärsons menar att de bara samarbetar med idrottare som 
tycker om och använder deras produkter. Heidi Andersson talar ofta gott om sitt norrland och 
förknippas som sagt med kraft och energi, men detta gör henne inte till expert inom elbranschen. 
Hennes expertområde är armbrytning, men Skellefteå Krafts tjänster är inte idrottsrelaterade och 
därför kan hennes expertis inte överföras till dessa. 

Ingen av respondenterna har sagt att de har valt idrottsstjärnan på grund av deras fysiska 
attraktivitet. Däremot har de påpekat att den positiva energin som de utstrålar och deras sunda 
värderingar har legat till grund för samarbetet. Detta kan jämföras med de antaganden i den 
teoretiska referensramen som talar om att idrottsstjärnor uppfattas som attraktiva då de utstrålar 
framgång och självsäkerhet. Shapy har medvetet valt en endorser som ses som en förebild bland 
målgruppen, vilket kan vara en bra taktik då de vill öka målgruppens köpebenägenhet. Alla 
företag har nämnt att deras idrottsstjärna representerar den målgrupp som de riktar kampanjen 
till, vilket enligt Erdogan (1999) kan öka köpebenägenheten hos just denna målgrupp. Vidare 
menar han i the Source Attractiveness model, att ett meddelandes effektivitet beror på likhet, 
kännedom och omtyckthet. 

I de fyra fall vi har studerat har idrottsstjärnorna valts tack vare sina kärnvärden, egenskaper och 
framgång inom sin idrott. Detta betyder att alla fyra idrottsstjärnor faller under kategorin som 
Erdogan (1999) benämner attraktiv. Han menar att attraktivitet i denna modell inte behöver 
betyda fysisk attraktivitet utan kan vara positiva egenskaper som konsumenterna upplever att 
idrottaren har vilka då hjälper till att skapa en positiv bild av varumärket.  

Författarnas analys av the Source Credibility model och Source Attractiveness model 

Henrik Larsson och 
Länsförsäkringar 

Attraktiv Ej trovärdig Ej expert 

Heidi Andersson och 
Skellefteå Kraft 

Attraktiv Ej trovärdig Ej expert 

Jonathan Hedström och 
Shapy 

Attraktiv Trovärdig Expert 

Anja Pärson och Pärsons Attraktiv Trovärdig Expert 
Tabell 6:1 

I the Product Match-up model menar Erdogan (1999) att idrottsstjärnans image och produktens 
meddelande bör vara sammanfallande om marknadsföringen ska vara effektiv. Anja Pärson har 
en tydlig match-up med ”Pärsons tunna skivor” eftersom de stavar namnen på samma ovanliga 
sätt. Heidi Andersson och Skellefteå Kraft har även dem en bra match-up då kampanjen heter
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 ”Kraften finns i norrland”, som både företaget och Heidi kan representera. Shapy och Jonathan 
Hedström har också lyckats med en bra match-up eftersom han passar väl ihop med företagets 
produkter som bland annat riktar sig till dem som tränar hårt. Länsförsäkringar anser sig ha 
samma värderingar som Henrik Larsson men vi tycker inte att de två parternas image passar ihop. 
Eftersom företaget inte är sportrelaterat och Henrik Larsson inte är förknippad med något annat 
än sin fotbollskarriär, är det svårt att se något samband dem emellan.  

Författarnas analys av the Product Match-up model 

Henrik Larsson och Länsförsäkringar Ingen bra match-up 
Heidi Andersson och Skellefteå Kraft Bra match-up 
Jonathan Hedström och Shapy Bra match-up 
Anja Pärson och Pärsons Bra match-up 
Tabell 6:2 

Alla intervjuade företag vill att idrottsstjärnan ska ha en image som stämmer överens med 
företagets och att de har en bra livsstil och personlighet. Detta är viktigt då Erdogan (1999) i the 
Meaning Transfer model menar att kända personer överför sina symboliska meningar till 
varumärket eller produkten som de marknadsför. Det är endast Shapy och Skellefteå Kraft som 
har haft som syfte att överföra mening enligt Erdogans (1999) process med tre steg, från 
idrottsstjärna, till produkten och slutligen till konsumenten. 

Shapy har möjlighet att överföra mening i alla tre stegen från Jonathan Hedström, genom Shapy 
till de hockeyspelande tonåringarna som har honom som sin förebild och ska börja med 
kosttillskott. Skellefteå Kraft använder sig av Heidi Andersson för att hon ska vara ett ansikte utåt 
för företaget som inte har någon konkret produkt. Detta går i linje med vad Erdogan (1999) 
menar med att meningsöverföringsprocessen ger produkten en personlighet som ska locka 
konsumenten att förstärka sin egen image. 

Pärsons syfte med att använda Anja Pärson var att öka kännedomen om företaget tack vare 
kopplingen i namnen och för att de fick möjlighet att exponeras i media tillsammans med henne. 
Länsförsäkringar hade inte som syfte att locka fler konsumenter med Henrik Larssons image, 
utan det var att öka kännedomen om företaget. Ändå anser företaget att det är viktigt att Henrik 
Larsson står får samma värden som dem. The Meaning Transfer model är inte aktuell i dessa två 
fall utan är endast användbar då syftet med kampanjen är att överföra mening och därför blir 
denna modell irrelevant att applicera på dessa företag. 

För att få en så bra bild som möjligt av hur en bra endorser ska vara bör dessa modeller användas 
tillsammans, enligt Erdogan (1999). Ingen av modellerna vi tagit upp i den teoretiska 
referensramen används aktivt av något av företagen som vi har intervjuat. Inte heller testar 
företagen valet av idrottare, utan de går främst på känsla när de väljer endorser. Länsförsäkringar 
säger att de endast väljer personer som står för samma värderingar som företaget. Skellefteå Kraft 
vill att idrottarna ska ha egenskaper som representerar företagets värderingar och att det är viktigt 
att valet känns rätt och det är svårt för dem att hitta enskilda individer som passar perfekt. Enligt 
Shapy var det mer eller mindre slumpen som avgjorde att de valde just Jonathan Hedström 
medan det över lag är enkelt för företaget att hitta endorsers. Pärsons går mest på känsla när de 
väljer idrottare men vill att personen ska vara lojal och inte vara förknippad med någon skandal. 
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6.3. Uppföljning och utvärdering 

Alla företag anser att syftet med kampanjen har uppnåtts, trots att inget av företagen har gjort 
någon uppföljning eller utvärdering. Detta kan jämföras med vår teorietiska referensram där det 
antas att företag generellt sett är dåliga på att följa upp och utvärdera sina 
marknadsföringskampanjer. Företagen i studien anser det vara svårt att göra en uppföljning av en 
enskild kampanj på ett bra sätt. Romaniuk och Nicholls (2005) instämmer i dessa svårigheter och  

menar vidare att det finns faktorer bortom marknadsföringsaktiviteterna som kan influera 
konsumenter till inköp. De traditionella måtten som nämns kan vara missvisande eftersom det är 
svårt att se vilka faktorer som påverkat en viss kampanj.  

Länsförsäkringar var nöjda med utfallet av Henrik Larsson-kampanjen, men det finns inget 
resultat för just denna kampanj eftersom den inte utvärderades specifikt. Företaget mäter istället 
regelbundet kommunikationseffektivitet och försäljning, där de ställer dessa mätningar mot det 
mål som är uppsatt för försäljningens utveckling. Denna typ av utvärdering är enligt Morrison 
och Haley (2003) den som varierar mest, både i innehåll och hur lätt informationen är att få tag 
på.  

Även Skellefteå Kraft är nöjda med resultatet av kampanjen trots att de inte har några siffror som 
styrker detta. Företaget har inte utvärderat själva kampanjen och det finns inga siffror på graden 
av medvetande för kampanjen. Det görs dock regelbundna undersökningar om 
varumärkeskännedomen och imageuppfattningen. Dessutom har företaget fått positiv respons 
från kunder i hela landet och företaget tycker att responsen är rättvisande. Enligt Morrison och 
Haley (2003) är detta ett bra sätt att utvärdera marknadsföringskampanjer, eftersom feedback från 
bland annat medarbetare och konsumenter ofta är rättvisande och ger konstruktiv kritik. 

Shapy anser också att syftet uppnåtts, men inflikar att allting kan bli bättre. Företaget anser att 
varumärket har stärkts och att detta kommer att fortsätta på längre sikt om de får möjlighet att 
jobba vidare på samma sätt. Shapy har planerat att göra en mindre utvärdering när kampanjen är 
avslutad. Detta kommer att ske i form av stickprover då de ringer upp butiker för att höra hur 
kampanjen tagits emot. Eftersom den största delen av kampanjen har skett i form av annonser är 
det svårt att säga hur mycket Shapy har fått tillbaka på den marknadsföringen. Även Pärsons har 
fått mycket positiv respons från kunder och andra externa intressenter för samarbetet med Anja 
Pärson och kan därigenom säga att syftet har uppnåtts. Både Shapy och Pärsons tillvägagångssätt 
styrker än en gång Morrison och Haleys (2003) teorier om att feedback visar på korrekt och 
konstruktiv kritik. Pärsons har inte heller gjort någon uppföljning eller utvärdering då de anser 
det vara svårt att följa upp en enskild kampanj eftersom företaget kör många kampanjer parallellt.  

Företaget vet inte hur stor del Anja har i försäljningsökningen eller huruvida hon har påverkat 
varumärket. Enligt Romaniuk och Nicholls (2005) är Pärsons och Shapys problem vanligt 
förekommande då företag tenderar att länka samman utgifterna för marknadsföringen av en 
enskild kampanj med den totala försäljningen, vilket gör det svårt att urskilja effektiviteten av en 
specifik kampanj. 

Företagen i studien har som tidigare nämnts uttryckt svårigheter i att utvärdera en specifik 
kampanj då det pågår andra marknadsföringsaktiviteter samtidigt. Romaniuk och Nicholls (2005) 
menar vidare att för att få bukt på det här problemet måste företaget ha någon slags kontroll vid
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utvärderingen av kampanjen så att inte felaktiga beslut fattas för att marknadsföringsrapporten är 
missvisande.  

Enligt Morrison och Haley (2003) är de traditionella måtten bra eftersom de visar på om 
marknadsföringen var relevant och om den motiverade konsumenterna. Dessutom får företaget 
en uppfattning om de ekonomiska perspektiven för kampanjen. Det finns dock begränsat med 
studier för hur valet av idrottsstjärna ska utvärderas. Detta är något som företagen i denna studie 
inte heller har genomfört.   

6.4. Kvinna eller man? 

Alla företagen menar att de försöker vara så jämställda som möjligt genom att använda både 
manliga och kvinnliga idrottare i sin marknadsföring, men att detta inte är något som de lägger 
vikt på i valet av idrottsstjärna. Därför hade inte könsfrågan någon betydelse när valet av 
endorser gjordes. Inget av företagen ser heller några speciella fördelar eller nackdelar med att 
använda en kvinna eller man i marknadsföringen eller att detta skulle locka konsumenter av det 
andra könet. Däremot visar studier, från framförallt USA, på att det finns skillnader i att använda 
en kvinnlig eller manlig idrottsstjärna i sin marknadsföring (Peetz et al 2004). Bland annat 
framkom det i dessa studier att män litar mer på manliga endorsers och kvinnor litar mer på 
kvinnliga endorsers. Ingen av respondenterna har nämnt några specifika för- eller nackdelar med 
en kvinnlig eller manlig idrottsstjärna vilket dock är något som Stone et al (2003) belyser. De 
menar bland annat att risken för att män hamnar i våldsskandaler är betydligt större än för 
kvinnor.   

Länsförsäkringar anser att de är jämställda i sin marknadsföring eftersom de både har använt 
Henrik Larsson samt Susanna och Jenny Kallur i sina kampanjer. De tycker att det är personernas 
värderingar som är viktigast och att dessa ska passa ihop med Länsförsäkringars värderingar. 
Detta överensstämmer med vad Stafford et al (2003) menar med att det är viktigt att välja rätt 
idrottsstjärna som kan överföra sina personliga meningar till företaget. För att skapa trovärdighet 
ska en endorser vara av samma kön som målgruppen. Män litar på män och kvinnor litar på 
kvinnor oavsett om produkten och idrottaren matchar (Boyd och Shank 2004). Detta visar på att 
Länsförsäkringar har gjort bra val i att använda både män och kvinnor i marknadsföringen för att 
täcka in båda dessa kundgrupper.  

Skellefteå Kraft säger att de trots försök till jämställdhet tenderar att oftare exponeras i samband 
med manliga idrotter. Dock är det betydelsefullt i valet av idrottsstjärna att de kan ha ett bra 
samarbete med personen. Det är de personliga egenskaperna som är viktigast och könsfrågan har 
ingen betydelse. Skellefteå Krafts ledord är kraft och energi, vilka enligt Peetz et al (2004) passar 
bra ihop med manliga idrottsstjärnor som ofta associeras som starka och muskulösa. I detta fall 
kan även Heidi Andersson associeras med dessa ord, vilket då ändå gör valet av en kvinna 
lämpligt. Även i detta fall anser företaget att det viktiga att idrottaren har egenskaper som kan 
associeras med varumärket. Stafford et al (2003) tror inte att valet av en kvinna eller man är 
slumpmässigt då könen har olika karaktärsdrag. Dock är Heidi Andersson ett exempel som 
motsäger detta då hennes image och egenskaper är förknippade med ”manliga” attribut.  

Shapy används mest av män, men målgruppen är av båda könen och därför använder företaget 
även kvinnor i marknadsföringen. I valet av Jonathan Hedström var det tillfälligheter som 
avgjorde att det blev en man. Shapy tror inte att en manlig idrottare lockar konsumenter av 
motsatta könet i större eller mindre utsträckning. I enlighet med Boyd och Shank (2004) har
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Shapy gjort ett bra val av endorser då forskarna har kommit fram till att athlete celebrity endorsement 
är mest effektiv när målgruppen är män, idrottaren är man och produkten är sportrelaterad. 
Effektiviteten beror enligt Peetz et al (2004) också på hur framgångsrik meningsöverföringen är 
från atleten till produkten och hur meddelandet mottas av konsumenten. Även detta är något 
som Shapy anser att de har lyckats med eftersom de kan se en ökning av försäljningen bland unga 
killar vilka är målgruppen för kampanjen. De studier som vi tagit del av, bland annat Stone et al 
(2003), visar att andelen kvinnliga endorsers har ökat de senaste åren, vilket kan bero på att 
kvinnoidrotter har fått mer uppmärksamhet i media. Shapy tycker dock att det är svårt att hitta 
bra kvinnliga endorsers som når ut till en bred målgrupp. 

Pärsons menar att det inte har någon betydelse av vilket kön idrottaren är, det viktiga är att 
personen passar ihop med företagets etik och moral. Företagets fokus är dock framgångsrika och 
populära svenskar eftersom dessa får mycket plats i media. Pärsons har även tagit del av statistik 
som visar att kvinnor är deras mest köpstarka målgrupp, men företaget menar att dessa kanske 
inte är de mest idrottsintresserade. Enligt Peetz et al (2004) väljer många företag kvinnliga 
idrottare för deras framgångar. Vidare stärker forskarna Pärsons val då de menar att kvinnliga 
konsumenter relaterar starkare till produkter som har kvinnliga endorsers än manliga. Pärsons 
tror inte att företaget lockar fler manliga köpare bara för att Anja är en kvinna. Däremot kan de 
se en öppning för att det kanske kan locka fler manliga köpare tack vare att de använder sig av en 
idrottsperson. Även detta ligger i linje med vad Peetz et al (2004) studie visar då manliga 
konsumenter blir mer influerade av athlete celebrity endorsement än kvinnliga. 
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7. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenterar vi de slutsatser vi har kunnat dra från analysen. I detta avsnitt tar vi även 
upp frågor som vi anser företag bör ha i åtanke vid användandet av athlete celebrity endorsement samt ger vår syn 
på denna typ av marknadsföring. Vi avslutar kapitlet med ett avsnitt med förslag till framtida forskning. 

7.1. Avslutande slutsatser  

Det problem som vi utgick från när vi inledde denna studie var hur svenska företag använder sig 
av svenska idrottsstjärnor i sin marknadsföring. Genom en kvalitativ intervjustudie av fyra företag 
i olika branscher har vi uppfyllt syftet med denna uppsats. Syftet var att öka förståelsen för hur 
svenska företag använder sig av svenska idrottsstjärnor i sin marknadsföring. Vi har fokuserat på 
hur valet av idrottsstjärna går till, om företagen gör någon uppföljning på resultatet av 
marknadsföringskampanjerna och om det finns några skillnader i urval då det gäller kvinnliga och 
manliga idrottare.  

De slutsatser vi kommit fram till i denna studie är att företagen är medvetna om de fördelar som 
finns, men inte tänker lika mycket på nackdelarna med athlete celebrity endorsement. I valet av 
idrottsstjärna har vi sett en brist i att företagen inte planerar sitt val utan går mer på känsla. Vi kan 
vidare dra slutsatsen att det inte heller görs någon uppföljning eller utvärdering av den specifika 
kampanjen samt att valet av en kvinnlig eller manlig idrottare inte har någon betydelse för de 
svenska företag som deltog i studien. En övergripande slutsats som vi kommit fram till är att 
athlete celebrity endorsement lämpar sig bäst när produkten är sportrelaterad på något sätt. Nedan 
redovisas en utförligare beskrivning av de slutsatser som framkommit från analysen samt vår syn 
på vad företagen kan tänka på i framtiden. 

När det gäller fördelar och nackdelar har företag insett fördelen med att differentiera sig 
gentemot konkurrenter med hjälp av athlete celebrity endorsement och på så sätt öka 
uppmärksamheten för varumärket. Däremot är företagen försiktiga med att tala om de nackdelar 
som finns med den specifika idrottsstjärnan som de valt. Det finns alltid en risk att idrottaren gör 
felsteg vilket företagen bör reflektera över, framförallt i förebyggande syfte för att ha en 
handlingsplan ifall något oväntat skulle hända. 

När det gäller val av idrottsstjärna är det viktigaste för alla företagen att idrottsstjärnas image 
och värderingar matchar företagets vilket kan leda till att båda parters varumärke stärks. Generellt 
har varken idrotten eller personens fysiska utseende haft betydelse, utan det är idrottsstjärnans 
egenskaper, kändhet och prestationer som har vägt tyngst i valet samt att idrottaren inte varit 
involverad i någon skandal. Trots bristen på urvalsprocesser har det i tre av fyra fall funnits en 
tydlig koppling mellan företag och idrottsstjärna. Det är bara Länsförsäkringars val att samarbeta 
med Henrik Larsson som kan ifrågasättas då trovärdighet, expertis och match-up saknas. 

När det gäller uppföljning och utvärdering har vi varken i tidigare studier eller från resultatet av 
intervjuerna kommit i kontakt med något bra sätt att mäta effekterna av athlete celebrity endorsement. 
Bristen av dessa aktiviteter är stor bland de företag som medverkat i studien. Trots detta har alla 
företag haft en ”känsla” av att syftet med kampanjen har uppnåtts. Enligt företagen beror bristen 
av uppföljning på svårigheten att utvärdera en enskild kampanj och mätningar slås ofta ihop med  
andra marknadsföringsaktiviteter. Det är dock viktigt att göra en utvärdering för att kunna 
förbättra framtagandet och resultatet av kommande kampanjer. I denna studie framkom en 
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metod för utvärdering av athlete celebrity endorsement då företagets återförsäljare kontaktades för att 
delge information om hur kampanjen har tagits emot bland konsumenterna. 

När det gäller kvinnligt och manligt i valet av idrottsstjärna har detta ingen betydelse för 
företagen, än en gång är det idrottsstjärnans värderingar och prestation som är det viktiga. Det 
ska däremot finnas en meningsöverföring från idrottaren till produkten och till sist till 
konsumenten. Det har heller inte nämnts några specifika för- eller nackdelar med en kvinnlig eller 
manlig idrottsstjärna. Då de studier som vi använt i vår teoretiska referensram till största del är 
genomförda i USA har vi upptäckt kulturella skillnader mellan Sverige och USA i könsfrågan. 
Genusperspektivet har större betydelse i USA än i Sverige vilket är en aspekt som de intervjuade 
företagen har stärkt. 

7.2. Avslutande diskussion 

Under arbetets gång har vi stött på flera frågor som vi anser bör diskuteras vidare. Vi har därför 
samlat dessa i denna avslutande diskussion där vi får möjligheten att ge läsaren våra reflektioner 
om athlete celebrity endorsement. 

Vi har sett en brist i att svenska företag inte undersöker vilken relation som finns mellan 
konsumenten och varumärket innan athlete celebrity endorsement initieras. Valet av idrottsstjärna 
baseras ofta på känsla och testas inte mot konsumenterna. Inte heller undersöks det vad 
målgruppen intresseras och påverkas av innan valet av idrottsstjärna görs. Vi anser att det då är 
svårt för företaget att utveckla en kampanj som uppfyller syftet och målet. Syftet med en kampanj 
har i de flesta fall varit att öka försäljningen och kännedomen om varumärket. Här ser vi en brist i 
informationsledet, hur ska företaget kunna veta vad kunderna efterfrågar om de inte tar reda på 
det? Vi ställer oss också undrande till hur företaget kan stimulera en ökad försäljning och 
kännedom utan att veta vad konsumenterna påverkas av? 

Företagen har betonat att de väljer en idrottsstjärna som passar ihop med företagets image. Även 
här finns en avsaknad av information då företaget inte undersöker hur konsumenterna uppfattar 
företagets image. Vi tror att det finns en risk att företaget har en syn på sin image vilken inte 
nödvändigtvis stämmer överens med hur konsumenterna ser på företaget. Om fel endorser väljs 
kan konsumentens uppfattning om personen leda till en oönskad imageförändring av företaget. 

I den teoretiska referensramen tar vi upp att är det bara några få stora idrottsstjärnor som har 
förmågan att förmedla image och varumärkeskännedom till ett stort antal människor (Jowdy och 
McDonald 2002). Av de idrottsstjärnor som studien berört tror vi att Henrik Larsson och Anja 
Pärson är så pass kända att de kan nå ut och stärka ett företags image. Stora delar av den svenska 
befolkningen känner till dessa två världsstjärnor och följer deras framgångar med beundran. 
Detta gör att de har tillräckligt med ”kändhet” för att kunna nå ut till en stor grupp människor. 

Heidi Andersson och Jonathan Hedström är bland de bästa inom sin idrott, men vi anser att de 
inte är tillräckligt välkända för att kunna öka kännedomen eller förstärka imagen av ett 
varumärke. Dessa två är mer välkända i de norra delarna av Sverige vilket gör det svårare för 
Heidi och Jonathan att nå ut till konsumenter i södra Sverige. Det kan i dessa fall diskuteras vad 
syftet är med att använda ett relativt okänt ansikte i marknadsföringen. Båda företagen ville öka 
kännedomen om varumärket nationellt och då anser vi inte att lokalt kända idrottsstjärnor är rätt 
val. För en kampanj som riktar sig till den norrländska marknaden hade Heidi eller Jonathan varit 
perfekt. Shapy menar att de skett en försäljningsökning till följd av kampanjen i
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Sundsvallsområdet och företaget medgav att kampanjen kan ha varit mer effektiv i norra Sverige. 
Vi anser att valen av dessa idrottare inte passar ihop med det syfte som företagen hade för 
kampanjerna. Här borde företagen ha utvärderat igenkänningsgraden av idrottsstjärnorna och 
tänkt på att armbrytning är en liten sport som sällan uppmärksammas i media samt att 
hockeyspelare i princip hela tiden har på sig en hjälm som döljer ansiktet. Däremot anser vi att 
Heidi Andersson är en bra endorser för att hon passar ihop med företagets image och kärnvärden 
samt att Jonathan i hög grad kan förknippas med Shapys produkter. 

Något som vi starkt ifrågasätter är dock Länsförsäkringars val av Henrik Larsson. Han är inte 
speciellt trovärdig som endorser och har inte heller någon expertis inom företagets bransch. Trots 
att Länsförsäkringar vidhåller att han representerar företagets värderingar och image ser vi inte att 
det räcker för att det ska finnas någon koppling mellan honom och företaget. Däremot är han 
attraktiv i den bemärkelsen att han är känd och duktig på det han gör vilket kan leda till 
konsumenternas uppmärksamhet, men vi anser att detta inte bör vara det enda kriteriet när en 
endorser väljs. Även Anja Pärson är attraktiv i samma bemärkelse som Henrik Larsson men här 
finns fler faktorer som gör detta val framgångsrikt. Vi menar att Anja kan förknippas med 
smörgåsmat medan Henrik inte kan koppla samman med bank och försäkringar. I enlighet med 
modellerna som vi tog upp i den teoretiska referensramen anser vi att det finns flera avgörande 
aspekter om en endorser kommer att vara effektiv. Dessa modeller kan vara ett bra stöd för 
företagen i valet av en idrottsstjärna samt även ligga till grund för hur kampanjen senare ska 
utvärderas. 

Inget av företagen gjorde någon omfattande uppföljning eller utvärdering av den enskilda 
kampanjen. Det var endast Shapy som hade en tanke om någon form av uppföljning. De andra 
företagen litar på generella mätningar och positiv respons från bland annat konsumenter vilket 
sedan fungerar som underlag för fortsatt beslutsfattande. Detta då företagen anser att det är svårt 
att mäta effekterna av en specifik kampanj, men vi tror dock att det finns mycket information att 
hämta om enskilda kampanjer och att avsaknaden av utvärdering snarare beror på tidsbrist. Vi 
anser att mycket information går förlorad från ”sanningens ögonblick” då konsumenten möter 
personalen i butiken och framför åsikter om produkten samt kampanjen. Det är viktigt att dessa 
åsikter vidarebefordras högre upp i organisationen. Det är denna information som Shapy vill 
samla in genom att kontakta butiker i landet. Detta borde även de övriga företagen ta sig tid att 
göra eftersom det är ett enkelt sätt att samla in konsumenternas tankar och åsikter. En annan 
metod för att undersöka effekterna av kampanjen, varumärkeskännedom eller för att ta reda på 
målgruppens intresse och önskemål är att utföra en enkätundersökning bland konsumenterna. 

I slutsatsen tar vi upp att det finns kulturella skillnader mellan Sverige och USA. Eftersom 
Sverige är mycket jämställt mellan könen och många framgångsrika kvinnliga idrottare kommer 
härifrån är valet av idrottsstjärna inte baserat på personens kön utan på dennes personlighet och 
prestationer, vilket vi anser är bra. Andra skillnader mellan länderna tror vi även kan bero på 
Jantelagen som råder i Sverige, då vi svenskar tenderar att tona ner våra framgångar för att inte 
sticka ut. Det är därför viktigt att personen är jordnära och att många kan identifiera sig med 
idrottsstjärnan. I USA däremot tror vi att det är drömmen om att bli som idrottsstjärnan som är 
viktigast. Det ställs därför högre krav på endorsers i USA då de bör inneha någon slags 
hjältestatus medan i det i Sverige är viktigast att idrottaren står för bra värderingar. 
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8. SANNINGSKRITERIER 

I detta kapitel styrker vi vår studie med ett antal sanningskriterier som är speciellt lämpade för en kvalitativ 
studie. Dessa kriterier är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

En insamling av data kan orsaka vissa svårigheter eller problem, därför anser vi att är det viktigt 
att vara kritisk mot vår egen studie. Vi har på grund av detta ställt vår studie mot ett antal 
sanningskriterier vilka är underlaget för hur informationen värderas, tolkas och uppfattas. 
Eftersom vår studie baseras på kvalitativ data så använder vi de sanningskriterier som är relevanta 
för denna typ av data.  Enligt Bryman och Bell (s306-308, 2005) är dessa kriterier tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

8.1. Tillförlitlighet  
Ett till sätt att skapa tillförlitlighet är att forskaren garanterar att studien genomförts i enlighet 
med de regler som finns (Bryman och Bell 2005:307). Ett till sätt att skapa tillförlitlighet är att 
forskaren garanterar att studien genomförts i enlighet med de regler som finns. Vi ansåg inte att 
det var nödvändigt för respondenterna att läsa empirisammanställningen. Enligt Bryman och Bell 
(2005:307) uppnår vi därmed inte sanningskriteriet intersubjektivitet, vilket medför att 
tillförlitligheten minskar. Vi anser dock att vår studie är tillförlitlig eftersom vi dels noggrant 
transkriberade samtliga intervjuer och att de svar som gavs från respondenterna var väldigt raka 
och inte krävde några djupare tolkningar av oss författare.  

Eftersom vi valde att göra telefonintervjuer är risken mindre att vi påverkat respondenternas svar 
än om vi genomfört besöksintervjuer. Detta beror på att telefonintervjuer innebär mer 
anonymitet till respondenten (Jacobsen 2002:162). Intervjuareffekten som detta kallas kan ske 
genom exempelvis kroppsspråk, minspel och feltolkningar av svaren (Svenning 2003:121). Enligt 
Jacobsen (2002:270) kan intervjuareffekten påverka undersökningens tillförlitlighet, men denna 
påverkan är mindre då vi vid en telefonintervju inte kan påverka respondenterna genom 
kroppsspråk eller minspel. Vi som intervjuare kan däremot ha påverkat respondenten genom hur 
vi svarat på vad respondentens sa eller hur vi tolkat dennes svar. Vi anser dock att 
intervjuareffekten var låg då vi inte ställde ledande frågor och lät respondenten tala fritt. 

8.2. Överförbarhet 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat går att generalisera till andra 
områden (Jacobsen 2002:266). En kvalitativ studie är svår att överföra till ett annat sammanhang 
då det är djupet och inte bredden som undersöks. Därför är denna typ av studier fallberoende 
eftersom problemen oftast studeras under bestämda omständigheter. Istället för att sträva efter 
överförbarhet har vi grundligt redogjort för problemet för att andra personer ska kunna använda 
studien som en källa av ökad förståelse inför framtida studier (Guba och Lincoln i Bryman och 
Bell 2005:307). I linje med vårt förklarande syfte har vi förklarat och skildrat de iakttagelser som 
vi gjort under studiens gång.  

8.3. Pålitlighet 
För att säkerställa pålitligheten i studien när det gäller dess trovärdighet har vi granskat den. Med 
detta menas att det skapas en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen
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(Guba och Lincoln i Bryman och Bell 2005:307). Vi har i vårt metodkapitel beskrivit hur vi tog 
oss an forskningsprocessen, hur den genomfördes, de val vi gjorde, de problem som vi stötte på 
mm. Vi har även genom vår handledare Sofia Isberg haft en utomstående person som har 
granskat vår studie under arbetets gång. Med detta anser vi att vår studie är pålitlig.  

8.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 
Enligt Bryman och Bell (2005:307) är möjligheten att styrka och konfirmera är en 
motsvarighet till objektivitet. I vår förförståelse diskuterade vi att det är svårt och nästintill 
omöjligt för oss att uppnå objektivitet, då denna uppsats bygger på våra tankar och idéer. Vi 
intygar istället att vi vid arbetet av denna studie agerat i god tro, med vilket menas att vi inte 
låtit våra personliga värderingar påverka studiens tillvägagångssätt och resultat. 
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9. FRAMTIDA STUDIER 

I detta avslutande kapitel berör vi tänkbara områden för framtida studier.  

Hur arbetar svenska företag med athlete celebrity endorsement om fem, tio eller tjugo år? Denna studie 
baseras på data från 2007 och det kan vara intressant att se vilken utveckling som har skett inom 
området. 

Hur ser svenska konsumenter på svenska företags samarbeten med idrottsstjärnor med 
utgångspunkt från the Source Credibility, Source Attractiveness, Product Match-up och Meaning 
transfer modellerna? Det kan vara intressant att studera om modellerna har någon verkan på valet 
av idrottare då företagen ofta går på känsla.  

Hur ska arbetet med athlete celebrity endorsement följas upp och utvärderas? Det råder brist på 
metoder för detta och det är intressant för framtida forskning att finna ett fungerande 
tillvägagångssätt. 

Hur uppfattar svenska konsumenter kvinnliga respektive manliga idrottsstjärnor i 
marknadsföringen? Detta kan vara intressant att studera för att få ett vidare perspektiv på hur 
könsrollerna påverkar konsumenterna 

 .
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APPENDIX 1 

Intervjuguide 

Tidigare erfarenheter av  
Börja med att berätta om era erfarenheter av att använda idrottsstjärnor i er marknadsföring? 
Vad är er inställning till idrottsstjärnor i reklam generellt sett? 
Varför har ni valt att använda er av idrottsstjärnor i er marknadsföring? 
Är det ni eller någon reklambyrå som har kommit på idén? 

Syfte och målgrupp 
Vi har som tidigare nämnts valt att fokusera på era kampanjer där ni använde er av NN 
Kan du beskriva hur de kampanjerna där ni samarbetade med NN? 
Vad var syftet med kampanjen? 
Har ni innan kampanjen undersökt vad er målgrupp är intresserad av och vad den påverkas av? 
Hur kommer det sig att ni använder den här typen av marknadsföring? 
Vilken målgrupp riktade sig kampanjen till? Vilka är det? 
Tycker ni NN representerar den målgruppen? 

Fördelar och nackdelar  
Vilka anser du vara de största fördelarna med att använda en idrottsstjärna i marknadsföringen? 
Vilka anser du vara de största nackdelarna med att använda en idrottsstjärna i 
marknadsföringen? 

Valet av idrottsstjärna 
Varför valde ni just NN? 
Vilka egenskaper och kvalitéer letar ni efter hos idrottsstjärnan som ni använder er av i 
marknadsföringen? 
Hur går ni tillväga när ni väljer en idrottsstjärna som skall medverka i er marknadsföring? 
Har ni i åtanke att idrottsstjärnan ska passa ihop med företagets varumärke och image? 
Testas valet av idrottsstjärna gentemot konsumenterna innan kampanjen lanseras? 
Era tjänster/produkter är ju inte idrottsrelaterade (ev era tjänster/produkter är idrottsrelaterade) 
Hur tänkte ni när ni använde en idrottsstjärna för att lansera era tjänster/produkter?  
Vilka fördelar och nackdelar ser du att det finns då ditt företag inte direkt är kopplat till idrott? 
Vilka fördelar och nackdelar ser du att det finns då ditt företag är kopplat till idrott? 

Uppföljning och utvärdering 
Tycker ni att ni har uppnått det syftet med just den här kampanjen?  
Har det gjorts någon uppföljning och utvärdering?  
Hur gjordes utvärderingen och var ni nöjda med resultatet? Uppfylldes målen? 
Hur utvärderas valet av idrottsstjärna? Exempelvis. Passade valet in på målgruppen och kampanjens syfte? 
Stärktes varumärket? 
Utvärderas kampanjen ekonomiskt på något sätt? Exempelvis uppsatta försäljningsmål etc. 
Hur använder ni er av det resultat som hela utvärderingen gav?  
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Kvinna eller man? 
Hur ser ni på jämställdhet mellan könen i er marknadsföring?  
Spelade könet någon roll i valet av idrottsstjärna? 
Ser ni några speciella fördelar/nackdelar med att använda en idrottsman eller idrottskvinna i 
marknadsföringen? 
Tror ni att ni kan locka konsumenter av det motsatta könet med hjälp av den här idrottsstjärnan? 
 
Är detta något som ni kommer att fortsätta med även i framtiden? 


