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Background: Celebrity endorsement is a widespread phenomenon today and it has become  

an intergral part of marketing communication these days. A well-known example of  

successful celebrity endorsement usage is the collaboration between Volvo Cars and  

football star Zlatan Ibrahimovic. The collaboration with Zlatan increased sales by 269  

percent over Volvo’s expected targets after only four weeks. Numbers also indicated that  

Volvo’s brand image was strengthened by the collaboration. Hunter states that celebrity  

endorsement is an under-researched phenomenon overall, which opens up for further  

research. 

Purpose: This thesis intends to explore and understand the impact celebrity endorsement as  

a marketing tool has on Volvo Cars from the customer’s perspective. 

Method: In order to answer the purpose of this thesis, an deductive study with quantitative  

and qualitative data has been done. To get appropriate and valid data a online survey were  

conducted, were the respondents got questions about one of Volvo’s commercials with  

Zlatan Ibrahimovic.   

Conclusion: The conclusion shows that celebrity endorsement is received differently  

depending on age. The people who were born before 1990 have a more critical way of  

seeing the use of celebrity endorsement than they who were born after 1990. Generally,  

celebrity endorsement creates attention and it causes consumers to remember a campaign,  

but it is not the celebrity itself that makes the consumer want to buy the car. 
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som tagit sig tid att besvara min  

enkätundersökning, det har gjort undersökningen genomförbar. Jag vill rikta ett stort och  

hjärtligt tack till Kerstin Engström som varit en exemplarisk handledare som ständigt varit  

tillgänglig för hjälp, stöd och vägledning oavsett tid på dygnet. Även stort tack till min  

första handledare Göran Svensson som lyhört vägledde mig in i ett ämne som jag tyckte  

var genuint roligt och intressant att skriva om.  
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1. Introduktion  
Varumärkesstrategen Melin (1999) förklarar att det i dagens mediala samhälle är väldigt 

viktigt att bygga ett varumärke som är unikt och som förmedlar ett  budskap som 

konsumenten kan relatera till. Konsumenterna är det viktigaste ett företag har och när 

konsumenten ska bestämma sig för en specifik produkt är utbudet av olika produkter och 

varumärken ofta stort. Produkter tenderar att bli allt mer snarlika varandra, vilket i sin tur gör 

att det ställer högre krav på en attraktiv varumärkespersonlighet och en tydligare 

produktdifferentiering hos företag (Melin, 1999, s.71). Melin (1999) menar att konsumenter 

idag främst väljer produkter de vill förknippas eller synas tillsammans med. Det finns därför 

en förväntan att konsumenter väljer att konsumera produkter som förstärker deras egen 

självbild. Innehar ett företag en attraktiv varumärkespersonlighet kan det i sin tur bidra till att 

konsumenterna kan stärka sin egen personlighet, vilket ökar förutsättningarna för 

märkesinnehavaren att bibehålla en långvarig relation till konsumenterna (Aaker, 1996, s.83).  

 

Ett varumärkes trovärdighet grundar sig i att konsumenter ska ha positiva associationer till  

företaget (Pringle, 2004, s. 72). Anser en konsument att varumärket tillför ett värde för  

denne kan konsumenten välja bort andra liknande varumärken inom samma kategori, detta  

genom att konsumenten får positiva associationer till det valda varumärket. Positiva  

varumärkesassociationer kan utvecklas på flera sätt, ett exempel på det är när företag väljer  

att använda celebriteter vid varumärkesuppbyggandet (Ibid).  

 

Att använda celebriteter i samband med marknadsföring och varumärkesbyggande,  

celebrity endorsement, kan ha många fördelar och har länge varit en strategi för att utveckla  

varumärken i önskvärd riktning (Melin, 1999, s. 95).  Enligt MEC (2009) köper ungefär var  

tredje konsument en produkt på grund av att en celebritet medverkar i reklamen. En  

anledning till att celebriteter används i företags marknadsföring och varumärkesbyggande  

är för att tränga genom det påtagliga brus konsumenten utsätts för. Grusell (2008) förklarar  

att konsumenter exponeras för upp till 5000 reklambudskap dagligen, beroende på vilka  

medievanor de har.  

1.1 Centrala begrepp 

1.1.1 Celebritet  	  	  
En celebritet är en person som är offentlig och igenkänd av en stor grupp personer.  
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Andra begrepp som är synonymt med celebritet är kändis, kändisskap och inneperson. I  

denna uppsats kommer begreppet celebritet användas då jag associerar celebritet med en  

person som är igenkänd och offentlig i flera länder, vilket celebriteten Zlatan  

Ibrahimovic är som kommer beröras i denna uppsats är. Vidare beskrivs begreppet  

celebritet som en person som sägs ha en hög medvetenhet om allmänheten och skiljer sig  

oftast från den sociala normen i en motsvarande social grupp. Några exempel på specifika  

karaktärsdrag från en celebritet är speciella färdigheter, attraktivitet och en extraordinär  

livsstil (Friedman & Friedman, 1979).  

1.1.2 Celebrity endorsement 

Definitionen av en celebrity endorser är enligt McCracken’s (1989) en person som  

är offentligt känd och som använder hans eller hennes igenkännande som ett sätt att främja  

ett varumärke eller produkt i marknadsföring. Enligt Martin Rodd (2014) är endorsement  

en kanal för varumärkeskommunikation där celebriteten tar ställning till varumärket och  

använder sin personlighet, kompetens och popularitet inom området eller status i samhället  

och på så sätt fungerar som en opinionsbildare för varumärket. På en marknad med intensiv  

konkurrens och ett stort antal varumärken kan det vara effektivt eftersom att det kan ge en  

differentiering. Endorsement som ett kommunikationsverktyg kan även fungera genom att  

celebriteten för även sin redan befintliga trovärdigheten till det varumärke som  

marknadsförs (Ogunsiji, 2012).  

1.1.3 Anseende 

Anseende är enligt Cornelissen (2017) något som baseras på intressenternas generella 

uppfattning om en organisation. Anseende är något som baseras på en organisations 

popularitet, rykte och framgångar. Det är något som byggs upp under lång tid och kan vara 

avgörande för en organisations framgång då ett gott anseende för det enklare att konkurrera på 

marknaden. (Cornelissen, 2017)  

1.2 Problemdiskussion   

Celebrity endorsement som marknadsföringsstrategi och dess inverkan på ett företags 

anseende har blivit måttligt undersökt de senaste decennierna (Erdogan, 1999). Bortsett från 

det som kommer att nämnas i bakgrundsavsnittet bidrar användningen av celebriteter dels till 

ökad uppmärksamhet men även till ökad igenkänning när det kommer till varumärket. Det 
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bidrar även till att göra en produkt eller varumärke mer trovärdig (Spry, Pappu & Bettina, 

2011).  

 

Undersökningar som gjorts angående celebrity endorsement som marknadsföringsstrategi är 

som tidigare nämnt relativt utdaterad och Hunter (2010) konstaterar att användningen av 

celebriteter i marknadsföring totalt sett är ett underforskat fenomen. Därför ska denna uppsats 

öka kunskapen om celebrity endorsement ur konsumentens perspektiv. Hur konsumenter av 

olika åldrar mottar marknadsföringsstrategin och hur de uppfattar den.  

 

Volvo Cars är ett företag som använt celebrity endorsement som marknadsföringsstrategi de 

senaste åren med bland annat fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic. En av reklamfilmerna blev 

en stor framgång på sociala medier och visades över en miljon gånger samt delades över 100 

000 gånger på YouTube efter endast 26 timmar (Andersson, 2014). Volvo Cars 

reklamkampanj med Zlatan är ett välkänt exempel på strategin och gör det därmed till ett 

relevant och intressant exempel i denna undersökning.  

1.3 Syfte och frågeställningar   

Denna studie ämnar undersöka och öka kunskapen av celebrity endorsement som  

marknadsföringsstrategi ur konsumentens perspektiv. För att få en fördjupad förståelse 

kommer en av Volvo Cars reklamfilmer med Zlatan Ibrahimovic att studeras och  

utvärderas, detta för att få en ökad förståelse över hur strategin mottages och uppfattas av  

konsumenter.  

 

Uppsatsen kommer att baseras på följande frågeställning:  

Hur upplever Volvo Cars konsumenter marknadsföringsstrategin celebrity endorsement? 

 

Underfrågor:  

● Vad lägger konsumenter mest märke till i reklamfilmen med Zlatan? 

● Påverkar användningen av Zlatan i reklamfilmen konsumenten positivt eller negativt? 
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1.4 Disposition  

Uppsatsen består av sex huvudkapitel som består av följande: Introduktion (1), bakgrund 

och tidigare forskning  (2),  teoretiskt ramverk (3), Metod och material (4), Resultat och 

analys (5), Slutsats och vidare forskning (6). Utöver huvud- och underkapitel tillkommer 

källförteckning och en bilaga.  

 

I introduktionen presenteras problemdiskussion samt syfte och frågeställningar. I bakgrunden 

förklaras celebrity endorsement som marknadsföringsstrategi samt Volvo Cars 

reklamkampanj Made by Sweden. Därefter presenterar kapitlet om tidigare forskning och 

teoretiskt ramverk den forskning och teorier som hjälper att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Metod- och materialkapitlet beskriver valen av metod och material, urval och 

genomförande, metoddiskussion samt forskningsetik. I resultat- och analyskapitlet 

sammanställs och presenteras resultaten från det insamlade materialet. Därefter analyseras 

sedan det insamlade materialet. Slutdiskussionen återkopplar därefter till frågeställningarna 

och besvarar dem. Källförteckningen presenterar de källor som används i uppsatsen och 

därefter följer en bilaga.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

2.1 Opinionsbildare 	  

Falkheimer (2001) förklarar att en opinionsbildare kännetecknas av att de anses och upplevs 

som trovärdiga både för publiken och företaget. Det beskrivs vidare som att de integrerar i 

olika sociala relationer men även att de har en stort potential att nå ut till en stor skara 

människor genom exempelvis sina sociala medier (Falkheimer, 2001, 172). En opinionsledare 

utformar och tolkar information från ett företag innan den förmedlas vidare vilket skapar en 

personlig påverkan på informationen. Det skapas en personlig ton i informationen som i vissa 

fall kan anses mer trovärdiga och i sin tur ses som rekommendationer från opinionsbildaren. 

Det kan i sin tur exempelvis påverka konsumenten att köpa en viss produkt från ett visst 

varumärke där opinionsbildaren spelat roll. En sådan process har haft stor betydelse för 

företag där de låtit en opinionsbildare kunnat påverka befintliga och potentiella kunder, men 

även uppmana till konsumtion. Idag är dessa opinionsbildare ofta kändisar, celebriteter och 

influencers där deras trovärdighet är mycket viktig. Volvo Cars och deras reklamkampanjer 

“Made by Sweden” är ett exempel på företag som genom celebriteter som opinionsbildare 

som haft ambitionen att påverka potentiella kunder (Ioanid m.fl 2015:140-141). 

2.2 Tvåstegshypotesen  

Lazarsfeld teori om tvåstegshypotesen handlar om den kommunikation som sker i två led.   

Dels mellan opinionsbildaren och företaget men även mellan opinionsbildaren och deras  

följare. Tvåstegshypotesen innebär att kommunikationen sker i två steg där  

opinionsbildaren fungerar som en mellanhand mellan företaget och dess tänkta målgrupp  

(Falkheimer, 2001, 170-173)  

 

Kommunikationsvetaren Falkheimer (2001) beskriver Lazarsfelds tvåstegshypotes som att 

budskap från massmedia eller i detta fall från företaget filtreras av utvalda personer som i sin 

tur för över budskapet till den tänkta publiken. Dessa personer benämns som opinionsbildare 

och fungerar som en mellanhand mellan publik och företag. Opinionsbildaren får en viktig 

och betydande roll för relationen mellan företag och publik. En betydande roll då de 

omvandlar och tolkar informationen från företaget på ett sätt att publiken i sin tur ska uppleva 

informationen som relevant. Lazarsfeld beskriver att en opinionsbildare har flera roller, det är 
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en person som utformar informationen, en person som överför informationen till publiken och 

även en person som ska fungera som en filtrerande roll där opinionsbildaren enbart ska 

förmedla den information från företaget den valda personen finner relevant för publiken. 

(Falkheimer, 2001, 170-173). Hypotesen innebär alltså att mediers budskap och individers 

personliga referenser inte enbart avgör hur medierna påverkar. I dagens mediala samhälle där 

man ständigt utsätts för reklam och åsikter kan därmed en opinionsbildare som mellanhand 

mellan företag och publik vara en effektiv metod att förmedla budskap på.  

2.3 Volvo Cars och “Made by Sweden”  

Ett företag som använder sig av celebriteter i sitt varumärkesbyggande och i sin  

marknadsföring är Volvo Cars. År 2014 påbörjade företaget en kampanj vid namn ”Made  

by Sweden” i syfte att skapa reklam som konsumenterna ville ha istället för stötte bort  

(Volvocars). Volvo Cars har i sina svenska reklamkampanjer använt sig av många svenska  

celebriteter i sin marknadsföring och i sitt varumärkesbyggande. I Volvo Cars reklamfilmer  

finns ett stort visuellt fokus där miljön tillsammans med celebriteten spelar en avgörande  

roll. Volvo Cars skriver på sin hemsida att människor idag är väldigt trötta på reklam och  

inte minst på all upprepning inom reklamerna, inom bilbranschen framförallt mängden  

produktfunktioner om och om igen. Kampanjen ”Made by Sweden” handlar istället om att  

skapa reklam som handlar om dialog och inte monolog för kunderna, det vill säga reklam  

som tillför mervärde där konsumenten och tittaren får ut något av att lyssna på företaget.  

Att en kund väljer att köpa en bil handlar inte enbart om material, plåt och teknik utan även  

om den emotionella delen vid val av köp (Volvocars). 

 

Volvo Cars har använt sig av flera olika celebriteter i sin marknadsföring, däribland artisten 

Robyn och skådespelaren Joel Kinnaman. Men det mest kända samarbetet under kampanjen 

“Made by Sweden” är med fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimovic. Den kampanjen bidrog till 

goda resultat och var en kampanj för Volvos modell XC70. Försäljningen de första fyra 

veckorna efter att den kampanjen hade släppts mättes den 269 procent över Volvos förväntade 

mål. Något som även ökade var att “bygga” sin bil på Volvos bilfigurator, ett önskat mål det 

året var en ökning med 35 procent men det ökade istället mer 146 procent. Man indikerade 

även på siffror som visade på att Volvos varumärkesbild stärkts (Andersson, 2014).  
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Reklamfilmen blev även en stor framgång på sociala medier, den visades över en miljon 

gånger och delades över 100 000 gånger på YouTube efter endast 26 timmar. Vilket ledde till 

att den blev den näst mest delade reklamen i världen under den första veckan, samt till en av 

de mest delade och visade reklamfilmerna någonsin från Sverige (Andersson, 2014).  Från 

Oktober månad 2014 hade Volvo globalt ökat med 10 procent och Volvo Sverige upplevt en 

ökning med 18 procent, detta till stor del på grund av kampanjerna, sade Stefan Elfström som 

är talesman på Volvo Cars (El-Mochantaf, 2014). 
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3. Teoretiskt ramverk  
3.1 Celebrity endorsement  

Enligt Hunter (2010) är en celebrity endorser en offentlig person som på något sätt är 

associerad med ett märke, företag eller produkt i syfte att framkalla ett önskvärt resultat för 

sin sponsor. Att använda en celebritet i marknadsföring ska ge fördelar för företagen. 

Vanligast är att använda celebriteten i reklamsammanhang där de ska associeras med en 

produkt för att skapa en positivare känsla gentemot reklamen. Ett av huvudmålen bakom en 

god marknadskommunikation är att förbättra ett varumärkets attityd utåt sätt och på så sätt 

öka köpintentionerna hos konsumenterna. Tre egenskaper som gör celebrity endorsement 

framgångsrikt är följande: Trovärdighet, kompetens och attraktivitet. Forskning har dock 

påvisat att celebrity endorsement är mest effektivt när de passar väl överens med den produkt 

eller tjänst de gör reklam för, de anses alltså som mest effektivt kommunikatörer när de ses 

som pålitliga, attraktiva eller är experter i förhållande till de produkter de marknadsför 

(Hunter, 2010).  

3.1.1 Celebrity endorsement som marknadsföringsstrategi  

Celebrity endorsement är ett utbrett fenomen idag. Över 20 % av annonserna i USA innehar 

celebriteter (Solomon, 2009). Det finns därmed ett stort antal exempel på välkända företag 

som använt celebriteter som stöd i sin marknadsföring, däribland Pepsi, Nike och Gap. Det 

kan vara personer från alla slags olika yrken. Till exempel popstjärnor, aktörer, idrottare, 

affärsmän och tv-personligheter. Pepsi har använt sig av flera olika celebriteter under åren, 

både sportstjärnor som David Beckham och popstjärnor som Britney Spears och Madonna. 

Modevarumärket Gap har använt Tv-stjärnan Sarah Jessica Parker i reklamfilmer och Nike 

har exempelvis använt golfstjärnan Tiger Woods och tennisstjärnan Roger Federer som 

talespersoner och association för varumärket genom att bland annat låta dem spela i 

Nikeutrustning (Edwards, 2011). 

 

Författaren och varumärkesstrategen Martin Roll (2014) förklarar att betydelsen av att 

använda en celebritet i marknadsföring ger en betydande skillnad, framförallt på en marknad 

med intensiv konkurrens med lokala, regionala och internationella varumärken. För att få en 

effektiv effekt är det dock av vikt att det ska finnas en ”symbolisk match” mellan 

varumärkesbilden och personen (McCracken, 1989). Celebriteten behöver även kunna 
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uppfylla målen för känsla, relevans, förtrogenhet och differentiering som innebär att han eller 

hon sticker ut ur mängden. Igenkänningen mellan celebritet och varumärke innebär att 

konsumenten känner en relevans mellan personen, produkten och publiken (Lalwani, 2006). 

 

Om alla kriterier uppfylls anses celebrity endorsement som en framgångsrik marknadsstrategi 

i syfte att öka försäljningen, intäkterna och medvetenheten, samt differentiera företagets 

tjänster och produkter från konkurrenternas (Ohanian, 1991). Det hävdas även att celebrity 

endorsement är effektivt vid köpintentioner och förändringar hos konsumenterna (Debevek & 

Kernan, 1984). Det kan vara svårt att bedöma det ekonomiska värdet av att använda celebrity 

endorsement samt om det påverkar försäljningen (Segrave, 2005). Men för att illustrera ett 

exempel där strategin varit framgångsrik är samarbetet mellan golfstjärnan Tiger Woods. 

Under tidsperioden 2000-2010 var det uppskattade vinstvärdet av att använda sig av Tiger 

Woods i deras kampanjer upp till cirka 103 miljoner dollar. Dessa siffror var enbart på Nikes 

försäljning av golfbollar. Detta gjorde att 57 % av Nikes investeringar kunde täckas. Detta är 

ett exempel på när celebrity endorsement fungerat och gjort att försäljningen ökat för 

företaget (Chung, Derdenger & Srinivasan, 2013). 

3.2 The Meaning Transfer Model (Överföringsmodellen)   
Enligt McCrackens (1989) är betydelsen av The transfer model hur en celebritet ger betydelse 

för processen för endorsement genom en redan befintlig personlighet och status. Det  kan 

exempelvis handla om ålder, kön och status. McCracken (1989) hävdar att det i sin tur 

förflyttas till konsumentvaror och i sin tur till konsumentens liv. Det är reklamen som gör att 

förflyttningen av den kulturella betydelsen till konsumentvaror är möjlig och att överföringen 

från konsumentvaror till individen uppnås genom individuella ansträngningar från 

konsumenten. Det gör således att reklam fungerar som ett verktyg för överföringsprocessen. 

Annonsörer bestämmer de kulturella betydelserna som är avsedda för en produkt, det vill säga 

vad de vill att produkten ska stå för eller säga och celebrity endorsement är en viktig strategi 

för denna överföringsprocess (McCracken, 1989). Detta är av stor betydelse eftersom 

produkter är avsedda att ha individuella egenskaper och konsumenter i sin tur oftast har för 

avsikt att konsumera produkter och varumärken som matchar sin egen personlighet. Lyckas 

ett företag överföra den känslan till konsumenten via strategin celebrity endorsement, har den 

varit framgångsrik (Fotini-Campbell, 1992). Enligt McCracken (1989) består därmed The 
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Transfer Model av tre olika steg; skapandet av en celebritetsbild, överföring från celebritet till 

produkt, och därefter från produkt till konsument. 

 
 Figur 1 The Meaning Transfer Model 

 

I steg 1 får annonsören tillgång till en celebritet ur en särskild kategori efter godkännande, 

denna celebritet är i sin tur “laddad” med detaljerade och kraftfulla betydelser. Att använda en 

celebritet i en reklam ska skapa och ge mer kraft, djup och subtilitet. Man anser att kända 

personer har dessa egenskaper genom erfarenhet från tidigare prestationer genom karriärer 

inom exempelvis film, sport eller politik. 

  

I steg 2 måste annonsörer ta beslut om vilka symboliska egenskaper produkten ska ha och 

därefter välja en lämplig celebritet för de egenskaperna. Därefter ska en framgångsrik 

reklamkampanj levereras som identifierar de betydelser och egenskaper produkten eftersöker 

och vara utformad utefter det. För att steg 2 ska vara genomförbart krävs det att reklamen bör 

visa på en likhet mellan celebriteten och produkten för att den ska bli trovärdig, finns inte 

denna trovärdighet kommer det andra steget i The transfer model inte lyckas. 

 

I steg 3 är celebriteten viktig eftersom att de skapat ”jaget”, vilket gör dem till en slags 

talesperson, det vill säga till en person som är utsedd till att företräda företaget. Som i sin tur 

ska ge inspiration till konsumenterna att konsumera produkten (McCracken, 1989). Som 
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tidigare nämnt föredrar konsumenter att konsumera det som matchar deras personliga 

identiteter då de betraktar sina ägodelar som en del av sig själva.  

3.3 Anseende  

Inom kommunikationsområdet har vikten av ett bra rykte och anseende blivit allt mer viktiga 

att ta hand om och organisationer arbetar allt mer med sitt anseende idag. Ett starkt anseende 

gör det enklare att konkurrera på marknaden, men även lättare för intressenten att känna igen, 

hitta och välja just den organisationen. Anseende är enligt Cornelissen (2017) framförallt 

något som baseras på intressenternas uppfattning om organisationen. Men även något som 

baseras på en organisations rykte, popularitet och framgångar. Cornelissen (2017) menar att 

anseende är något som byggs upp under lång tid och är något som kan vara totalt avgörande 

för en organisations framgång. 

  

Mark Shanley och Charles Fombrun skriver i sin artikel What’s in a name? Reputation 

building and corporate strategy (1990) också om vikten av ett bra anseende hos 

organisationer. Enligt Shanley och Fombrum är anseendet en återkoppling och den samlade 

historiska representationen av bilder och möten av en organisation. Man menar att det är 

viktigt att sticka ut ur mängden genom att vara unik och visa på specifika egenskaper istället 

för att vara en i mängden. Precis som Cornelissen nämnde, menar även Fombrun och Shanley 

att anseendet inte är något som byggs upp över en dag utan över en längre tid, det går dock 

snabbt att rasera genom dåliga rykten etc. 

  

Att ha ett dåligt anseende är till stor nackdel, det kan exempelvis göra att man blir 

utkonkurrerade av andra organisationer som är inom samma bransch, samt att man går miste 

om intressenter som hade kunnat investera i företaget. Inte minst signalerar ett dåligt anseende 

till marknaden att företagets strategier, jobbmöjligheter och produkter inte är på samma nivå i 

jämförande med konkurrerande företag (Shanley, Fombrun 1990). Ett anseende skapas genom 

att allmänheten tar till sig den informationen som finns tillgänglig om organisationen som 

framgångar eller misslyckanden. Informationen kan komma både från andra källor eller via 

media. Anseendehantering är så pass viktigt att ledningen inom organisationer exempelvis 

kan hindra medarbetare från att delta i aktiviteter som skulle kunna anses olämpliga eller 

berätta hur de ska uttrycka sig vid olika situationer för att skydda organisationens anseende. 

(Fombrun, Shanley 1990) 
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Fombrun och Shanley (1990) har även presenterat en forskningsmetod för just 

anseendehantering under förhållanden som inte är perfekta. De menar att anseende är något 

som ackumuleras hos omvärlden under en längre period och därmed inte är något som kan 

förändras över en dag. Det krävs aktiva handlingar för att få en faktisk skillnad kring 

organisationens anseende. Fombrun och Shanley (1990) förklarar att det finns olika signaler 

att ta hänsyn till. Signalerna är i tur och ordning följande; marknadssignaler, 

bokföringssignaler, institutionella signaler och strategisignaler. Resultatet av denna studie 

visar på att anseende bygger på icke-ekonomiska variabler som exempelvis 

marknadsinformation och medierapportering. Det strider emot vad ekonomer tidigare uttalat 

sig om hur organisationer enbart investerar med kapital för att få ett bättre anseende och att de 

då missar viktiga aspekter. Fombrun och Shanley (1990) analys visar att icke-ekonomiska 

variabler och andra historiska händelser är minst lika viktigt i att bygga ett anseende som de 

ekonomiska investeringarna.  Kombinerar man dem båda kan en organisation få kontroll över 

sitt anseende.  

3.4 Teoridiskussion  

Samtliga teorier har en en gemensam knutpunkt i hur man på bästa sätt kan kommunicera och 

marknadsföra ett företag för att uppnå önskat resultat genom en celebritet. Celebrity 

endorsement och The transfer model utgår från att använda en celebritet i sin marknadsföring 

för att uppnå resultatet. Den sista teorin som är anseende ger vidare en teoretisk utgångspunkt 

i hur och varför ett företag bör tänka på hur de väljer celebritet och att det kan påverka 

varumärket positivt eller negativt i längden.   

 

Hunter (2010) talar om celebrity endorsement som marknadsföringsstaregi och som en metod 

för att bli mer framgångsrikt och populärt. Vidare förklarar Roll (2014) att användning av en 

celebritet i marknadsföringen kan ge en betydande skillnad med intensiv konkurrens. 

McCracken (1989) belyser därefter vikten av att det ska finnas en symbolisk match mellan 

varumärkesbilden och celebriteten för att uppnå önskat resultat av celebrity endorsement. I 

teorin om The transfer model förklarar McCracken (1989) hur en celebritet med redan 

befintlig personlighet och status kan ge betydelse för hur konsumenten kommer att uppfatta 

och vilja ha en produkt. Han förklarar det som en trestegsprocess; skapandet av en 

celebritetsbild, överföring från celebritet till produkt och produkt till konsument. Det handlar 
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således om att från början välja rätt celebritet för rätt produkt och tvärtom. Slutligen förklarar 

Shanley och Fombrun (1990) teorin om anseende och vikten av anseendehantering då det är 

avgörande för en organisations framgång. Att ha med en teori om anseende skapar en ökad 

förståelse för hur en celebritet kan komma att påverka ett varumärke positivt eller negativt i 

längden. Samtliga teorier ger uppsatsen en tydlig grund och bollplank i analysen där den 

insamlade empirin och uppsatsens forskningsfrågor ska behandlas och analyseras.   
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4. Metod och material  
4.1 Metodansats 

Denna uppsats kommer utgå från en deduktiv ansats då det finns tydliga riktlinjer för hur 

metodologin ska utföras, detta genom att den kommer att utgå från tidigare teorier och 

forskning som sedan ska prövas gentemot empirin. Den kan även komma att ha ett induktivt 

inslag då jag inte vill riskera att få ett resultat som blir ouppnått eller missvisande (Lindgren, 

2014, 66-67). 

  

Denna studie är en fallstudie och de egenskaper som kännetecknar en fallstudie brukar 

beskrivas som ett detaljerat och ingående stadium av ett specifikt fall, dvs. att det är en 

djupgående undersökning av ett särskilt valt område (Bryman, 2011). Min studie undersöker 

marknadsföringsstrategin celebrity endorsement genom att fokusera på ett fall med Volvo 

Cars användning av celebriteten Zlatan Ibrahimovic i sin marknadsföring. Studien blir inte ett 

fall på djupet, snarare ett stickprov som är tänkt att vara representativt för samtliga fall av 

celebrity endorsement. Förhoppningen är att utöver kunskap om det specifika fallet, inspirera 

till vidare forskning. 

4.2 Metod för datainsamling 

Vid försök att få ett snabbt och effektivt sätt att mäta uppfattningar och åsikter hos en större 

mängd människor är enkätundersökning en fördelaktig metod. Enkätundersökning är när 

personer i ett bestämt urval får svara på givna frågor i ett formulär för att senare sammanställa 

svaren i siffror (Ekström och Larsson, 2013, 87). 

  

Att få in många svar genom en enkät är en effektiv metod som ger mycket data vilket är av 

vikt vid en undersökning som handlar om att titta närmare på konsumenternas uppfattning av 

något, i detta fall Volvo Cars reklamkampanj. 

  

Som komplement till enkäterna var tanken att genomföra fokusgrupper, detta för att ge en mer 

djupgående förståelse över hur konsumenter såg på Volvo Cars användning av celebrity 

endorsement. Det blev som jag befarat, något pressat med tid och en enkätundersökning blev 

därmed det enda och bästa alternativet för mig. Jag valde dock att utföra enkätundersökningen 
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med en del öppna frågor där respondenten fick svara med obegränsat valda ord. Detta skapade 

en ökad förståelse för konsumenters upplevelser. 

4.3 Urval 

Respondenturvalet har skett genom en kombination av ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval. Bekvämlighetsurval har varit relevant då tiden varit begränsad och att jag 

behövt få in empiri på en relativt kort tid. Bekvämlighetsurval bygger på att man gör ett urval 

utifrån vad som är passande och närmast till hands för mig som utformar studien (Berglez och 

Olausson, 2009). Kombinationen med snöbollsurval har varit nödvändig för att få en 

spridning på enkäten för att studien som sagt genomförts under begränsad tid. Snöbollsurval 

är att urvalet sker slumpmässigt, där man via redan valda personer (genom 

bekvämlighetsurvalet) letar sig fram till andra personer som man tar med i urvalet (Berglez 

och Olausson, 2009). Detta sker genom att man exempelvis låter de man skickat enkäten till 

att dela den vidare. 

  

Jag valde att utföra studien ur ett konsumentperspektiv, då de är mottagarna för celebrity 

endorsement som marknadsföringsstrategi. Att studiens syfte är att få en ökad förståelse över 

hur strategin mottas samt uppfattas av konsumenter gör konsumentperspektivet självklar.  

  

För att finna ett för studien lämpligt exempel på företag som använder celebrity endorsement 

som marknadsföringsstrategi var valet enkelt. Jag valde att studera Volvo Cars reklamfilm 

med Zlatan, detta då ett antagande gjorts där jag antagit att de flesta i bekvämlighetsurvalet 

känner till kampanjen. Kampanjen är ett tydligt exempel på användning en av celebrity 

endorsement. Åldern på respondenterna har varit mycket bred och innefattat alla åldrar, detta 

för att alla åldrar kan motta kampanjen men även för att studien vill se hur olika åldrar mottar 

strategin 

	  

4.4 Genomförande av enkät 
Enkäten skickades till vänner och bekanta genom Facebook, därefter var det upp till 

respondenterna att besvara enkäten och därefter spred även vissa av dem enkäten vidare.    

  

Enkätundersökningen genomfördes på män och kvinnor i alla åldrar som har tillgång till 
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Facebook. Att dela in i denna målgrupp var för att urskilja om det fanns olika mönster att 

utläsa såsom likheter och olikheter i hur man ser på användningen av celebriteten Zlatan i en 

av Volvo Cars reklamfilmer. Enkäten innehöll tjugotvå frågor, varav elva frågor var 

obligatoriska och elva frivilliga. Frågorna i enkäten syftade inte till att vinkla några svar utan 

enbart för att få en generell uppfattning om hur de ansåg om Volvo Cars användning av 

Zlatan i en av sina reklamkampanjer (se bilaga). Totalt 83 personer svarade på webbenkäten 

som skickades ut via Facebook. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 

För att analysera den kvantitativa och kvalitativa data kommer dels en deskriptiv statistik 

presenteras men även en tematisk analys för att analysera de öppna svaren. Ett bra sätt att 

presentera datamaterial på i en kvantitativ undersökning är genom deskriptiv statistik, det 

innebär att man ger en överskådlig bild av resultatet genom att använda diagram och tabeller 

(Ejlertsson, 2012). Det kvalitativa datamaterialet från undersökningen, vilket i denna studie 

blir de öppna svarsalternativen där respondenterna kan svara vad de vill kommer att 

analyseras genom en tematisk analys. De tre temana som kommer att användas är; budskap, 

påverkan och ålder. Dessa teman ska tillsammans med teorierna; celebrity endorsement (CE), 

Meaning Transfer model (MTM) och anseende stödja resultat- och analysavsnittet (Lindstedt, 

2017, 102). 

  

Tematisk analys är en analysmetod som lämpar sig för att identifiera, analysera och rapportera 

mönster inom insamlade data (jfr Braun & Clarke, 2006). Enligt Braun och Clarke är det 

viktigt att innan man påbörjar den tematiska analysen bestämma hur man klassificerar teman. 

Temana ska vara relaterade till forskningsfrågorna samtidigt som det finns en tydlig skillnad 

mellan dem. Man ska även ta i beaktning om man vill se till allt material, eller enbart 

koncentrera sig på en viss detalj av materialet. I mitt fall kommer enbart de öppna 

svarsalternativen där respondenterna fått svara med valfria ord att analyseras genom 

tematiseras.  

4.6 Metodologiska reflektioner 

Redan i planeringen av enkätundersökningen är det viktigt att tänka på validiteten för studiens 

kvalitet. Detta eftersom man inte kan ändra på frågorna eller lägga till nya frågor i efterhand, 

det är alltså ytterst viktigt att fokusera på att verkligen välja frågor som mäter det man vill 
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mäta (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 168)  Att välja att genomföra en enkätundersökning 

som insamlingsmetod är bra när man vill få in mycket data men eftersom att en 

enkätundersökning har färdiga svarsalternativ är det viktigt att reliabiliteten är bra. Det vill 

säga att påståendena och slutsatserna är tillförlitliga för att få mätningen att bli så korrekt som 

möjligt för det vi anser oss mäta. När respondenterna endast får några få fasta svarsalternativ, 

som man får i en enkätundersökning, minskar risken för låg reliabilitet, eftersom 

slumpinflytelser inte är lika vanliga som i exempelvis kvalitativa intervjuer där ofta olika och 

väldigt långa svar måste tolkas (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, 170).  

4.7 Etiska förhållningssätt 

Uppsatsen har berört andra människor, det är därav viktigt att ta hänsyn 

till forskningsetiska principerna. De principer som har beaktats är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, vr.se). 

Eftersom uppsatsen kommer att grundas på empiri av en enkätundersökning kommer den att 

vara beroende av att personer besvarar den, detta gör det viktigt att behandla 

forskningsprinciperna så att respondenternas rättigheter respekteras. 

  

Informationskravet handlar om att forskningens syfte ska informeras på förhand till de som 

berörs och deltar i forskningen. Vidare ska deltagarna informeras om deras roll i forskningen, 

villkoren för att delta i studien, att det sker på egen vilja och är helt frivillig och samtidigt går 

att avbryta när deltagaren så önskar (Vetenskapsrådet, vr.se). Detta görs i denna undersökning 

när deltagarna fick länken till enkätundersökningen, där syftet formulerades på ett tydligt sätt, 

men även varför deras medverkan skulle underlätta genomförandet av denna uppsats. Därefter 

är det upp till deltagaren om han/hon/hen väljer att delta och genomföra undersökningen 

genom att trycka på länken.  

 

Det andra kravet är samtycke och innebär att den som deltar i studien har möjligheten att själv 

bestämma över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, vr.se).Deltagaren kan välja att ej 

slutföra enkätundersökningen om personen exempelvis ångrar sin medverkan.  

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet och innebär att deltagarnas personuppgifter 

som kan bli aktuella i en studie hanteras på rätt sätt och utom räckhåll för andra personer 

(Vetenskapsrådet,vr.se). Deltagarans personuppgifter hanteras på rätt sätt genom att 
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undersökningen började med att informera att samtliga svar i enkätundersökningen var 

anonyma. Det krävdes inga personuppgifter för att kunna delta undersökningen.  

 

Den sista principen är nyttjandekravet och innebär att man enbart ska använda informationen 

som deltagande personer i studien ger till forskningsändamål och att uppgifter som personen 

gett ej läcker ut till andra personer (Vetenskapsrådet, vr.se). Detta följs genom att 

undersökningen enbart hanterar den information som deltagarna frivilligt valt att ge. 

4.8 Metoddiskussion 

En enkätundersökning har varit en bra metod på så sätt att man på relativt kort tid kan få in 

mycket data. Dock finns inte samma naturliga utrymme för exempevis följdfrågor som är bra 

när man vill få en ökad förståelse av något (Lindstedt, 2017). Det finns även en risk för 

feltolkning av frågor som är svårare att upptäcka vid en enkätundersäkning. Trots dessa risker 

har metoden fungerat bra. Vid utformningen av enkäten lades mycket vikt vid att ej formulera 

frågor som på något vis skulle kunna uppfattas som ledande. Jag valde även att komplettera 

enkätundersökningen med ett antal öppna svarsalternativ för att få en fördjupad förståelse. En 

utmaning med enkätundersökning är att få ett representativt antal respondenter som gör det 

möjligt att dra slutsatser (Lindstedt, 2017).   
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5. Resultat och analys  

Detta kapitel är strukturerat genom att först presentera deskriptiv statistik på de 

svarsalternativen i enkätundersökningen som var bestämda. De öppna svarsaltenativen 

kommer därefter att presenteras utifrån de teman som tagits fram ur den tematiska analysen, 

temana uppstod efter att ha analyserat all data från enkätundersökningen. Resultaten kommer 

även att presenteras genom citat från respondenterna följt av tolkning och analys utifrån 

teorin. Temana har grundats efter att ha analyserat svaren från enkäten och kommer att se ut 

som följande: Tema 1: Budskap, Tema 2: Påverkan och Tema 3: Ålder. 

  

Totalt 83 personer svarade på webbenkäten som skickades ut via Facebook. Av dessa 

respondenter var 45 stycken kvinnor (52,2%) och 38 stycken män (45,8%). Det är en bred 

målgrupp som besvarat enkäten. Den yngsta som besvarat enkäten är född år 1998 och den 

äldsta född år 1941. Det är ett överrepresenterat deltagande av respondenter födda efter år 

1990. Resultat- och analysredovisningen kommer ändå att baseras på samtliga svarande på 

enkäten, dock kommer respondenterna delas upp i två grupper; de som är födda före år 1990 

och de som är födda efter år 1990. Åldersspannet på respondenterna räcker sig mellan år 1941 

till år 1998. Det är därmed en bredare åldersgrupp födda före år 1990, men uppdelningen är 

nödvändig då det var en majoritet av respondenterna som var födda efter år 1990. 

5.1 Deskriptiv statistik - Volvo och reklamfilmen  

För att öppna upp funderingar hos respondenterna när det kom till Volvo som bilmärke och 

Volvos reklamfilm öppnade enkäten upp med några allmänna frågor med bestämda 

svarsalternativ. Dessa kommer nedan att sammanställas som deskriptiv statistik, dvs. genom 

cirkeldiagram och tabeller. Syftet med att redovisa detta är att ge en överskådlig bild av vilken 

slags relation respondenten har till Volvo och reklamfilmen.  
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Figur 2 Äger du en Volvo? 

 

På frågan ”Äger du en Volvo?” svarade 17,9% att de ägde en Volvo och 82,1% att de inte 

ägde en Volvo. Syftet med undersökningen var inte att man behövde äga en Volvo, utan att 

man tagit del av Volvos marknadsföring med användningen av en celebritet. Att så pass 

många inte ägde en Volvo var snarare bra då de som inte äger en bil möjligtvis har en mer 

allmän bild av Volvo som varumärke.  

  

 
Figur 3 Har din uppfattning av Volvo Cars förändrats senaste åren? 

 

På frågan ”Har din uppfattning av Volvo Cars förändrats senaste åren?” var syftet att se om 

respondenterna själva upplevt någon förändring med varumärket. Här svarade 41 personer 

(48,8%) ja, 28 personer (33,3%) nej och 15 personer (17,9%) svarade vet inte. 
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Figur 4 vad lägger du mest märke till i reklamfilmen? 

 

På frågan “Vad lägger du mest märke till i reklamfilmen” kunde respondenterna välja mellan 

alternativen: “naturen/miljön, kändisen, att det är svenskt/Sverige, musiken, bilen eller annat”. 

Det svaret som fick högst antal svar var “Celebriteten” med 78,3%, därefter “Naturen/miljön” 

med 68,7% och på tredje plats kom “Musiken” med 53%. Celebrity endorsement är enligt 

Hunter (2010) en offentlig person som på något sätt blir associerad med ett företag, märke 

eller produkt i syfte att framkalla ett önskvärt resultat. Ser man till siffrorna ovan är 

celebriteten det som drar åt sig mest uppmärksamhet vilket man skulle kunna anta är Volvos 

intention. 

  

 
Figur 5 Om du äger en Volvo eller vill äga en Volvo, vad i reklamfilmen får dig mest att vilja äga en? 

 

Nästa fråga löd “Om du äger en Volvo eller vill äga en Volvo, vad i reklamfilmen får dig mest 

att vilja äga en?”. Här hade respondenterna samma svarsalternativ som ovan. Det svaret som 

fick flest antal svar här var “Bilen/tekniken” med 56,6%, på andra plats kom 

“Naturen/miljön” med 52,4% och på tredje plats kom “Att det är Sverige, svenskt” med 

48,2%. I föregående fråga var celebriteten det som flest respondenter la märke till vilket 
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betyder att majoriteten anser att det är celebriteten som tar mest uppmärksamhet i 

reklamfilmen, men att det inte är celebriteten som får de allra flesta att vilja äga en Volvo. 

  
Figur 6 Upplever du reklamfilmen som trovärdig?  

 

På frågan ”Upplever du reklamfilmen som trovärdig?” svarade 65,5% ja och 34,5% nej. På 

frågan “om reklamfilmen påverkade deras bild av företaget” svarade 57 personer (68,7%) ja 

och 26 personer (26,3%) nej. 

  

5.2 Tematisering av öppna svarsalternativen i enkäten 

5.2.1 Tema 1: Budskap 

I teorin om Meaning transfer model förklarar McCracken (1989) hur en celebritet med redan 

befintlig personlighet och status kan ge betydelse för hur konsumenten kommer att uppfatta 

och vilja ha en produkt. Han förklarar det som en trestegsprocess; skapandet av en 

celebritetsbild, överföring från celebritet till produkt och produkt till konsument. Det handlar 

således om att från början välja rätt celebritet för rätt produkt och tvärtom. Ser man till Volvo 

Cars och TMT kan man se att de valt att använda Zlatan som opinionsbildare. Zlatan fungerar 

som en mellanhand mellan företaget och konsumenterna genom att han ska omvandla och 

tolka informationen från Volvo Cars på ett sätt som får konsumenterna att uppleva ett 

personligt band till företaget som i sin tur upplevs relevant. Falkheimer (2001) beskriver 

vidare att det är av vikt att den valda opinionsbildaren är relevant till produkten eller 

varumärket vilket respondenterna har delade meningar om och på frågan ”Påverkar 

användandet av celebritet i reklamfilmen din bild av företaget?” blir detta tydligt.  

 

Några positiva kommentarer angående att ha med Zlatan i Volvoreklamen löd följande: 
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” Kopplar samman produkten med en känd 

person. Det gör att man minns bättre och 

förknippar med varandra. Tänker man på 

Volvo tänker man kändisen, tänker man på 

kändisen så tänker man på volvo” 

  

” Jag kan relatera mer till företaget då Zlatan 

är en förebild.” 

  

” Zlatan är en av våra största svenska 

kändisar, ger på något sätt en kvalitetsstämpel 

om han ställer upp. Känns inte som han skulle 

ställa upp på vad som helst.” 

  

” Man lägger såklart märke till en reklamfilm 

med en så pass känd person mer. Det stärker 

bilden av Volvo som nytänkande och aktuellt” 

  

”Ökar mitt intresse att se filmen”

  

Några negativa kommentarer angående  att ha med Zlatan i Volvoreklamen löd följande: 

 
“Zlatan har inget med Volvo att göra. Jag vill 

veta om bilen är säker och miljövänlig.” 

  

”Känns oseriöst, kommersiellt hittepå. Zlatan 

lät köpa dyrare bilar - detta är ett PR trick och 

lurendrejeri” 

  

”Inte trovärdigt, har svårt att tro att Zlatan 

kör en Volvo” 

 ”Vad har Zlatan med Volvo att göra, 

ologiskt.” 

  

”Oseriöst pga kändis som bara får pengar för 

att verka tycka om volvo” 

 

 

Ovan ser man tydligt hur budskapet med att ha med celebriteten Zlatan mottas olika. Detta 

visar på att CE möjligtvis lämpar sig bättre för vissa målgrupper än andra. Inom TMT:s  steg 

2 bör man ta beslut om att välja en celebritet som stämmer överens med produkten för att det 

ska bli trovärdigt, finns inte denna trovärdighet kommer det andra steget inte lyckas. Svaren 

ovan visar på att en del respondenter inte anser att det samspelet finns vilket i sin tur kan 

komma att påverka Volvos anseende hos dessa respondenter.  

5.2.2 Tema 2: Påverkan 

Anseende är enligt Cornelissen (2017) framförallt något som baseras på intressenternas 

uppfattning om organisationen. Men även något som baseras på en organisations rykte, 

popularitet och framgångar. Cornelissen (2017) menar att anseende är något som byggs upp 

under lång tid och är något som kan vara totalt avgörande för en organisations framgång. 
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Utifrån resultatet av enkätundersökningen kan man utläsa att de flesta respondenterna anser 

att Zlatan bidrar till att stärka Volvo Cars. De förklarar bland annat att han gör varumärket 

modernt och att man vill äga en Volvo i större utsträckning mycket på grund av honom. Det  

i sin tur stärker Volvo Cars anseende. Däremot fanns även en grupp respondenter som  

ansåg att Zlatan inte stämmer överens med det Volvo står för. Det nämndes även att  

strategin att använda en känd person för att sälja en produkt upplevdes uttjatad. En  

kommentar löd följande; 

 

“Nu i efterhand när man sett Zlatan i var och varannan reklamfilm så framstår Volvo som ett 

i mängden av företag som anlitat Zlatan. Innebörden blir minskad trovärdighet för Volvo” 

 

Den kommentaren visar på en mättnad kring användning av Zlatan och att det i sin tur 

minskar trovärdigheten för konsumenten. Det kan i sin tur påverka Volvo Cars anseende, det 

vill säga att Zlatan blir för kommersiell och inte längre lika trovärdig.  

5.2.3 Ålder 

Majoriteten av svaren för de som är födda efter 1990 anser att användandet av känd person, i 

detta fallet Zlatan Ibrahimovic är något som är positivt och som förbättrar deras syn på Volvo 

Cars. De mest förekommande kommentarerna hos de födda efter 1990 är att de anser att 

Volvo känns coolare, modernare och det som skrivs oftast är att “Svensson-stämpeln” 

försvunnit tack vare den kända personen. De som är födda före 1990 har generellt en annan 

syn på användningen av känd person i Volvo Cars marknadsföring. En del kommenterar att 

de anser att det läggs för lite vikt på själva bilen och alldeles för mycket vikt på Zlatan, det 

nämns även att det upplevs oseriöst och att Zlatan inte stämmer överens med hur Volvo vill 

framställa varumärket.  

 

Kommentarer från respondenter födda efter 1990: 	  

“Mycket coolare, inte längre än 

pensionär/lantisbil” 

 

“Förut tänkte jag att det var mer än ”svensson 

bil” men tänker jag att det är mer lyx” 

 

“Volvo känns mer modernt och nytänkande nu, 

förr kändes det som ett tråkigare märke som 

gubbar/barnfamiljer köpte typ” 
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“Från svennebananbilar till att bli posh, 

lyxigare alternativ.” 

 

“De försöker vara mer coola, ungdomliga och 

riktar sig internationellt. Inte lika alldagligt 

svensson längre.” 

 

“Tagit bort töntstämpeln. Varumärket känns 

lika coolt som närmsta konkurrenterna (Audi 

BMW Mercedes). + Sverige-känslan får dem 

att sticka ut gentemot dem.” 

 

“Zlatan är en av våra största svenska 

kändisar, ger på något sätt en kvalitetsstämpel 

om han ställer upp. Känns inte som han skulle 

ställa upp på vad som helst.” 

 

“Jag kan relatera mer till företaget då Zlatan 

är en förebild.”

 

 
 

Kommentarer från respondenter födda före 1990: 

 
 

“Känns iscensatt och ogenuint” 

 

“Egentligen vill jag svara att reklamfilmen 

känns väldigt överdriven och att den får mig 

att fundera på om jag ska titta på ett annat 

bilmärke istället” 

	  

“Känns oseriöst, kommersiellt hittepå. Zlatan 

lär köpa dyrare bilar - detta är ett PR trick och 

lurendrejeri” 

 

“Ja gillar inte bilreklam eftersom jag ogillar 

bilismen och utsläppen. Visst behöver vi bilar, 

men inte denna märkliga Zlatan-reklam” 

“Kan inte förstå vad invandraren och 

förvanskningen av nationalsången har med 

Volvo att göra. Förstör varumärket” 

 

“Zlatan har inget med Volvo att göra. Jag vill 

veta om bilen är säker och miljövänlig.” 

 

“De verkar vilja framställa sig som kvalitet, 

gediget svenskt märke, vintervänliga, jag vet 

inte vad zlatan har med saken att göra…” 
 

“Att de vill ge en antinationalistisk och 

antirasistisk bild av Sverige och vad som kan 

vara bra med Sverige.”

 
 

Analyserar man kommentarerna från de födda efter 1990 blir en generell uppfattning att de 

gillar användningen av Zlatan, det vill säga Volvo Cars användning av 

marknadsföringsstrategin celebrity endorsement. Det går att utläsa att det är av vikt att 

varumärket upplevs modernt, luxuöst och coolt vilket är en känsla Zlatan hjälper till att 
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förmedla. Ser man till kommentarerna går det att utläsa att respondenterna födda före 1990 

generellt är mer skeptiska och verkar se till fler aspekter till varför de väljer ett varumärke än 

att det är en häftig reklam med en känd person som Zlatan. Det finns en eftertänksamhet om 

varför Zlatan är med och inte enbart att det är häftigt att Zlatan är med. Av svaren ovan kan 

det upplevas att CE lättare mottas av de yngre målgrupperna. De som är födda innan 1990 är 

också mottagliga till CE men med en annan eftertänksamhet. Använder man CE i 

reklamsammanhang som är tänkta till de äldre åldrarna kan TMT:s trestegsprocess komma att 

bli väldigt viktig som är; skapandet av en celebritetsbild, överföring från celebritet till produkt 

och produkt till konsument. Det handlar således om att välja mer kritiskt redan från början om 

om man vill ha en framgångsrik marknadsföring genom CE riktad till den äldre målgruppen, 

det är iallafall det den generella uppfattningen är av enkätundersökningen för denna uppsats. 
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6. Slutsats och vidare forskning  
Denna undersökning har besvarat hur konsumenter till Volvo Cars upplever 

marknadsföringsstrategin celebrity endorsement, applicerat på Volvo Cars användning av 

Zlatan Ibrahimovic i deras reklamkampanj. Detta genom att låta konsumenter av olika åldrar 

besvara en enkätundersökning.  

 

Resultaten har visat på en oväntad stor variation på hur man ser på Volvo Cars användning av 

Zlatan i deras reklamkampanj och därmed celebrity endorsement som 

marknadsföringsstrategi. På frågeställningen “Vad lägger konsumenter mest märke till i 

reklamfilmen med Zlatan?”  var först och främst en generell uppfattning av samtliga 

respondenter oavsett ålder är att de har varit väl medvetna om Volvo Cars reklamkampanj 

med Zlatan vilket tyder på att Volvo Cars lyckats med marknadsföringen om man ser till 

spridning.  Det som skiljt respondenterna åt är hur de upplevt strategin, det vill säga om de 

upplevt den som trovärdig, inte trovärdig, logisk, ologiskt men även om det förstärkt eller 

försvagat deras syn på Volvo Cars. Frågeställningen “Påverkar användningen av Zlatan i 

reklamfilmen konsumenten positivt eller negativt?” besvaras genom att man utifrån den 

insamlade empirin kunde se en skillnad hos respondenterna utifrån ålder. Man ser att teorin 

TMT bör användas med noggrannhet mot samtliga åldrar, men än mer mot de som är äldre för 

att uppnå bästa möjliga resultat när det kommer till användningen av CE. Det gick att utläsa 

att de födda innan år 1990 var mer skeptiska och ansåg att det var för lite fokus på bilen, även 

att det fanns ett ifrågasättande om vad Zlatan har med Volvo att göra. De som var födda efter 

år 1990 var generellt inte lika ifrågasättande utan såg mer till att det var en fördel med att ha 

med Zlatan då han anses inspirerande och häftig. Argument var även att Zlatan gjort Volvo 

Cars ungdomligare, lyxigare och mindre “gubbigt”.  

 

Det som går att utläsa är att de äldre inte verkar lika ytliga till varför det väljer att köpa en 

produkt och att det inte anses lika viktigt hur produkten framställs, utan hur den fungerar. De 

yngre åldrarna verkar ha ett större behov att kunna associera produkten med sin personlighet, 

det vill säga att produkten ska passa ihop med vem man är som person.  

 

Det bidrag som denna uppsats förhoppningsvis kan ge är ökad kunskap inom vilken  

målgrupp celebrity endorsement som marknadsföringsstrategi bäst lämpar sig till, det vill säga 

vilken målgrupp som är mest mottagliga för strategin. Genom resultatet kan man även se en 
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generell uppfattning att de yngre åldrarna tar emot reklamkampanjen mer fördelaktigt än de 

äldre åldrarna. Eftersom att det läggs mycket pengar på reklamkampanjer och samarbeten 

med kända personer kan undersökningen eventuellt bidra till att få en ökad förståelse för 

vilken målgrupp strategin lämpar sig allra bäst till när det kommer till mottaglighet. 

 

Sammanfattningsvis har denna uppsats besvarat frågeställningarna som undersökas. Den har 

gett en ökad förståelse för hur konsumenter ser på celebrity endorsement som 

marknadsföringsstrategi, men även till vilken målgrupp den fungerar allra effektivast på.  

6.2 Vidare forskning  

Under undersökningens gång har det uppkommit nya tankar och funderingar på potentiella 

insynsvinklar på det uppsatsen undersökte, det vill säga hur en vidare forskning inom området 

skulle kunna se ut. Det den här uppsatsen bidrar med är att öka kunskapen om celebrity 

endorsement som marknadsföringsstrategi, men även hur den på bästa sätt kan nyttjas för att 

fungera som effektivast och ett exempel på det denna uppsats kunnat utläsa är att olika åldrar 

mottar celebrity endorsement olika. Forskningen i denna uppsats har dock varit relativt liten 

då den endast testats på konsumenter till ett företag vilket var Volvo Cars. Men för att bygga 

vidare på den forskningen skulle man med fördel kunna genomföra undersökningen på flera 

företag inom olika branscher. På så sätt skulle man öka tillförlitligheten men även få en mer 

översiktlig förståelse för vilka slags konsumenter celebrity endorsement lämpar sig bäst till. 

En annan aspekt vore att studera vidare strategin på ett större geografiskt område för att förstå 

fenomenet celebrity endorsement i en större utsträckning. En studie baserad på ett större urval 

av företag och branscher anser jag alltså skulle öka tillförlitligheten för hur celebrity 

endorsement som marknadsföringsstrategi bäst bör användas. Som författare till denna 

uppsats tror jag starkt på vidare forskning inom området, främst då fascinationen kring 

celebriteter aldrig tycks minska men även för att celebriteterna lättare än någonsin kan nå ut 

till sin följarskara via exempelvis sociala medier. 
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Bilagor 
Enkätfrågorna:  
 

1. Kön  
Obligatorisk 

- Kvinna  
- Man  
- Annat  

 
2. Vilket år är du född?  
Obligatorisk  
(Kort svarstext)  
 
3. Äger du en Volvo?  
Obligatorisk  

- Ja  
- Nej  

 
Om ja, varför valde du Volvo?  
(Kort svarstext)  
 
Om nej, kan du tänka dig att köpa Volvo?  
(Kort svarstext)  
 
4. Har din uppfattning om Volvo Cars förändrats de senaste åren? 
Obligatorisk 

- Ja  
- Nej  
- Vet inte  

 
Om ja, på vilket sätt?  
(Kort svarstext)  
 
Vänligen se reklamfilmen om du inte redan gjort det:  
(En reklamfilm på när Zlatan medverkar i en av Volvo Cars reklamfilmer för att göra reklam för  
bilmodellen  XC70)  
 
5. Vad lägger du mest märke till i reklamfilmen? (välj 3 st)  
Obligatorisk 

- Naturen/miljön  
- Kändisen  
- Att det är svenskt, Sverige  
- Musiken  
- Bilen  
- Annat  

 
Kommentera gärna dina val om du vill: 
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(Kort svarstext)  
 
6. Om du äger en Volvo eller vill äga en Volvo, vad i reklamfilmen får dig mest att vilja äga en? 
(välj 3 st)  
Obligatorisk 

- Naturen/miljön  
- Kändisen  
- Att det är svenskt, Sverige  
- Musiken  
- Bilen/tekniken  
- Annat  

 
Kommentera gärna dina val om du vill: 
(Kort svarstext)  
 
7. Upplever du reklamfilmen som trovärdig?  
Obligatorisk 

- Ja  
- Nej  

 
8. Påverkar reklamfilmen din bild av företaget?  
Obligatorisk 

- Ja  
- Nej  

 
Om ja, varför och hur?  
(Lång svarstext)  
 
Om nej, varför inte?  
(Lång svarstext)  
 
9. Påverkar användandet av känd person i reklamfilmen din bild av företaget?  
Obligatorisk 

- Ja  
- Nej  

 
Om ja, varför och hur?  
(Lång svarstext)  
 
Om nej, varför inte?  
(Lång svarstext)  
 
10. Upplever du att användningen av kända personer i Volvo Cars reklamfilmer känns… 
Obligatorisk 

- Seriöst  
- Oseriöst  
- Logiskt  
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- Ologiskt  
- Annat  

 
Kommentera gärna dina val om du vill:  
(Lång svarstext)  
 
11. Anser du att användningen av kända personer förstärker eller försvagar Volvo Cars 
varumärke?  
Obligatorisk 

- Förstärker  
- Försvagar  
- Vet inte  

 
Kommentera gärna ditt val om du vill:  
(Lång svarstext) 	  


