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Sammandrag 

Bakgrund – Att använda sig av celebriteter i marknadsförningssyfte har på den 

senaste tiden blivit en allt vanligare företeelse bland företagen i dagens samhälle. Detta 

fenomen har fått namnet celebrity endorsements och förekommer frekvent över hela 

världen. Många företag använder sig av denna marknadsföringsstrategi då den har visats 

bryta igenom dagens mediebrus och fånga konsumenternas uppmärksamhet. 

Fenomenets ökade popularitet har lett till en mängd forskning på området, samt ett 

generellt intresse för celebritetens effektivitet. Trots flera framsteg finns det fortfarande 

mycket kvar att undersöka inom området.  

Syfte – Syftet med studien är att erhålla kunskap om vilka karaktärsdrag hos 

ambassadören en konsument värdesätter i en kongruent respektive i en inkongruent 

marknadsföringskampanj.  

Metod - Den teoretiska referensramen testades via internetbaserade enkäter med hjälp 

av vänner och bekanta. Samtliga respondenter talade svenska och majoriteten var mellan 

19 och 35 år gamla. Enkäterna bygger på teorier och modeller som utvecklats av tidigare 

forskare inom området. Efter att ha samlat in all data användes statistikprogrammet 

SPSS för att analysera enkäternas svar med hjälp av korrelations- och 

regressionsanalyser.  

Slutsats - Resultatet av studien visar likt tidigare undersökningar att faktorn expertis 

har en inverkan på konsumenternas attityd när ambassadören anses vara kongruent med 

den produkt hen marknadsför. Utöver detta fann studien att faktorn likhet påverkade 

konsumenten när ambassadören ansågs inkongruent med produkten.  
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1. Inledning 

Denna inledande del börjar med en kortare introduktion av ämnet vi avser att studera, för att 
sedan gå vidare med att ytligt beröra den tidigare forskning som gjorts på området. Detta följs i 
sin tur upp med problemformuleringen och syftet med undersökningen. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning av hur vi kommer knyta an de befintliga teorierna till undersökningens syfte, samt 
studiens avgränsningar.  

Att använda sig av kända personligheter – vare sig det handlar om idrottsstjärnor, 

skådespelare eller artister – i reklamkampanjer har blivit oerhört populärt, och redan 

direkt efter millenniumskiftet förekom så kallade ”endorsers”1 så ofta som i var fjärde 

reklamkampanj i USA (Shimp, 2000). Företag använder sig av celebriteter i sin 

marknadsföring i hopp om att konsumenterna ska reagera mer positivt till företagets 

produkt om den kopplas samman med en känd och eftertraktad person. Denna 

association, mellan produkten och celebriteten, har visat sig kunna leda till finansiella 

vinster för företagen (Erdogan et al., 2001). Förutom de finansiella vinster ambassadörer 

förser företagen med, har det även visat sig att celebriteter bidrar med att ge företagens 

produkter adderat värde. (McCracken, 1986). 

I dagsläget tjänar en del idrottsstjärnor mer på sina sponsorkontrakt än på de idrotter de 

utövar. Därtill ser man andra idrottsstjärnor, såsom Michael Jordan, dra in miljonbelopp 

i sponsorpengar, trots att de inte varit aktiva på flera år (Badenhausen, 2008). Den lista 

Forbes publicerade över de tio bäst betalda idrottsstjärnorna år 2013 visar att de tio 

individerna tillsammans tjänar häpnadsväckande 351 miljoner dollar i sponsorpengar. 

Detta belyser tydligt storleken och magnituden av denna marknadsföringsstrategi för 

både idrottsstjärnorna och företagen (Forbes, 2013). Men trots att celebrity 

endorsements som marknadsföringskoncept är en ofantligt stor industri som både kan 

kosta och inbringa pengar till företag, är kunskapen och förståelsen kring vad som gör 

en celebritet effektiv förhållandevis begränsad.  

Det faktum att celebrity endorsements som koncept i stor utsträckning berör 

konsumenterna på ett emotionellt plan, gör marknadsföringsstrategin komplex för 

företagen att förstå sig på. Hur kan till exempel Zlatan Ibrahimovic öka den svenska 

bilförsäljningen på utvalda Volvo bilar med 50 % (DI.se), när Tiger Woods fullständigt 

misslyckades i sitt samarbete med det amerikanska bilföretaget Buick (Simmers et al., 

                                                
1 En celebritet som används i marknadsföringssyfte kallas på engelska för en endorser, vi kommer i 
fortsättningen använda oss av det svenska ordet ambassadör när vi beskriver dessa celebriteter. 
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2009)? Kunskapen kring vad det är som gör en celebritet mer framgångsrik än en annan, 

och under vilka omständigheter denne förblir effektiv, behöver utvecklas ytterligare. 

Företag måste få sig en bättre inblick i vad som gör en effektiv ambassadör. Utan detta 

kommer de fortsätta fatta dyra beslut i blindo, med inget annat än en dåres 

förhoppningar att luta sig tillbaka på.   

1.1 Bakgrund 

Det finns i dagsläget fyra huvudmodeller som de tidigare studierna har använt sig av för 

att förklara hur effektiv en ambassadör kommer vara; Source Credibility Modellen 

(Hovland, et al., 1953; Hovland & Weiss, 1951; McGuire, 1968); Source Attractiveness 

Modellen (McGuire, 1985); Match-up Hypotesen (Mowen, et al., 1979); Transfer of 

Meaning Processen (McCraken, 1989). Dessa fyra modeller strävar alla efter att förklara 

vilka aspekter som är mest relevanta vid val av en ambassadör. Den aktuella studien har 

dock valt att inte hantera Transfer of Meaning Processen då den inte blir aktuell i och 

med studiens frågeställning. Det är dock modellerna som har legat till grund för de 

spridda åsikter som idag finns angående vilka faktorer som är mest effektiva vid val av 

en ambassadör. De skilda åsikterna öppnar upp för ytterligare studier kring faktorernas 

effektivitet, samt hur de olika modellerna samverkar. (Peetz, 2012)  

1.2 Problematisering 
Trots de befintliga modellerna och den tidigare forskning som gjorts på området, 

innehåller celebrity endorsements som marknadsföringsstrategi fortfarande outforskade 

områden, med en uppsjö av frågor som behöver besvaras innan denna 

marknadsföringsstrategi kan betraktas som fullständig. Det har skrivits mycket om vad 

konsumenterna värdesätter hos en ambassadör i de fall hen är kongruent2 med 

produkten, och många forskare var länge eniga om att kongruenta ambassadörer var de 

mest effektiva (Hawkins et al, 1983; Kahle och Homer, 1985; Kamins och Gupta, 1994; 

Till och Busler, 1998). Denna forskning förbisåg dock tre karaktärsdrag hos 

ambassadören som konsumenterna har bevisats värdesätta (Peetz, 2012). Samtidigt 

kvarstår det faktum att företag idag även använder sig av inkongruenta celebriteter på ett 

mycket effektivt sätt i marknadsföringskampanjer. Andra forskare inom området har 

nämligen – i kontrast med de kongruenta förespråkarna – ansett att företag som 

                                                
2 Att vara kongruent med en produkt innebär att ambassadören anses passande att marknadsföra 
produkten, till exempel att Zlatan Ibrahimovic marknadsför fotbollsskor. Motsatsen till en kongruent 
ambassadör är en inkongruent ambassadör, vilket då betyder att ambassadören inte kan anses ha en 
självklar koppling till produkten.  
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använder sig av inkongruenta ambassadörer, kan vänta sig få mer uppmärksamhet kring 

sin annons (Fiske et al., 1983). För varje framgångsrik inkongruent kampanj finns det 

dock en misslyckad, och vad som kan svara för dessa kampanjers balansgång med 

framgång är inte lika vetenskapligt prövat som när företag använder sig av en kongruent 

celebritet – men tveklöst lika viktigt.  

Avsaknaden av absoluta svar gällande vad konsumenterna värdesätter hos en 

ambassadör – vid marknadsföring av både kongruenta och inkongruenta produkter – 

försvårar beslutsprocessen för företagen. Bristen på absoluta sanningar riskerar att leda 

till att företag samarbetar med ambassadörer som inte besitter de egenskaper 

konsumenterna värdesätter. Det är viktigt för företagen att välja en person som på ett 

effektivt sätt påverkar och formar konsumenternas attityd till företagets produkt, då 

denna mycket väl kan styra konsumenternas köpbeteende (Priester & Petty, 2003).  

 

Problemformuleringen blir därmed: 

Vilka karaktärsdrag hos en ambassadör värdesätts av konsumenten i en kongruent 

respektive i en inkongruent marknadsföringskampanj?  

1.3 Syfte   
Studien syftar till att öka förståelsen kring vad det är konsumenterna värdesätter hos en 

ambassadör, för att på så sätt förse celebrity endorsements med nytt djup. 

Undersökningens bidrag till celebrity endorsements som koncept blir därmed att etablera 

hur konsumenternas preferenser kring ambassadörens karaktärsdrag ser ut i de fall hen 

är kongruent respektive inkongruent. 

1.4 Teoretisk Metodik  

För att utreda vad konsumenterna värdesätter vid användandet av kongruenta respektive 

inkongruenta ambassadörer, kommer studien använda sig av de sex faktorer – eller 

karaktärsdrag – som Source Credibility Modellen och Source Attractiveness Modellen 

består utav. Med hjälp av de sex faktorerna; expertis, tillförlitlighet, attraktivitet, 

omtyckthet, likhet och bekanthet (Hovland, et al., 1953; Hovland & Weiss, 1951; 

McGuire, 1968; McGuire, 1985) avser studien att undersöka vilken eller vilka som kan 

bevisas påverka konsumenternas attityd till en produkt, och hur denna påverkan skiljer 

sig åt beroende på celebritetens kongruensnivå.  
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Studien kommer ställa samtliga sex faktorer som Source Credibility Modellen och 

Source Attractiveness Modellen består utav i relation till studiens tredje och sista 

modell; Match-up Hypotesen, som främst hanterar kongruensen mellan en ambassadör 

och en produkt (Boyd & Shank, 2004; Fink, et al., 2004; Koernig & Boyd, 2009; Till & 

Busler, 2000; Roy, 2006). Undersökningen kommer på så vis erbjuda en ny 

infallsvinkel, då tidigare forskning främst fokuserat på faktorerna expertis, tillförlitlighet 

och attraktivitet. Studien skulle därmed kunna utöka förståelsen kring dessa modeller, 

liksom belysa vilken av de sex faktorerna som visas vara viktigast vid kongruenta 

respektive inkongruenta reklamkampanjer.  

Detta kommer vidare på ett teoretiskt plan belysa sambandet mellan de båda Source-

modellerna och Match-up Hypotesen. Source-modellerna kommer därmed förse studien 

med svar på frågan rörande vilka karaktärsdrag ambassadören bör utstråla, medan 

Match-up Hypotesen delar in studien i dess kongruenta respektive inkongruenta 

undersökning. Ur en mer praktisk synvinkel skulle resultatet av uppsatsen erbjuda 

företag insyn i vilka faktorer deras utvalda celebritet bör besitta för att samarbetet ska bli 

lyckosamt.  

1.5 Avgränsning  
I klargörande syfte vill författarna här understryka att de inte kommer fokusera på 

huruvida kongruenta reklamkampanjer är mer effektiva än inkongruenta (vilket var ett 

forskningsområde för bland annat Misra & Beatty, 1990), utan snarare se till hur dessa 

två marknadsföringsstrategier påverkar de sex faktorernas relevans. 
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2. Teori 
Det nästkommande avsnittet kommer behandla de aktuella teorier och modeller som studien 

fokuserar på. Den första delen (2.1) innehåller en längre genomgång av det ämne vi planerar 
att studera. Detta följs upp av (2.2 - 2.4) tre delar där vi behandlar de huvudteorier studien 

bygger på.  

2.1. Celebrity Endorsements 
Det finns idag en mängd olika marknadsföringsstrategier ett företag kan använda sig av 

för att förbättra sina försäljningssiffror och sitt anseende utåt. En av de mer populära 

strategierna de senaste decennierna har varit att använda sig av kända personligheter i 

reklamkampanjer (Peetz, 2012). Denna strategi kallas med ett engelskt uttryck för 

”celebrity endorsements” och innebär att en individ som av allmänheten är känd – och 

drar nytta av detta faktum – marknadsför en produkt med förhoppningen om att 

celebritetens engagemang ska positivt påverka konsumenternas attityd till produkten 

(McCracken, 1989). Syftet med strategin är att skapa sig konkurrensfördelar samt 

differentiera sig från övriga företag på marknaden (Erdogan, 1999; Henriks, 1996).  

Marknadsförare använder sig av celebrity endorserments då de har visats öka 

konsumenternas uppmärksamhet till reklamkampanjer. Att använda sig av celebriteter i 

marknadsföring har även visat sig öka produktens legitimitet och exklusivitet, samt fått 

konsumenterna att komma ihåg reklamkampanjer bättre (Kamins & Gupta, 1994). 

Vidare har användandet av ambassadörer även bevisats främja konsumenternas 

köpbeteende (Raluca, 2012).  

Det är sagt att konsumenter tenderar att vilja identifiera sig med celebriteter, och därmed 

köper produkter som dessa marknadsför i hopp om att ta del av känslorna dessa 

personligheter förmedlar (McCracken, 1989). Folk i allmänhet strävar efter samma 

livsstil som celebriteter, och väljer själva ut egenskaper och värderingar hos celebriteter 

i uppbyggnaden av sin egen identitet (Raluca, 2012). Det är därför effektivt att använda 

sig av kända personer i marknadsföring då konsumenter ofta känner gemenskap med 

dem. Denna gemenskap blir sedan starten på ett emotionellt band mellan konsumenten 

och ett varumärke eller en produkt (Braunstein & Zhang, 2005). 

Det har med åren blivit väldigt populärt att använda sig av idrottsfigurer som 

ambassadörer, då deras status i samhället tillåter dem att framstå som experter på 

produkter som kan relateras till de idrotter de utövar (Boyd & Shank, 2004). Något som 

sedan är väldigt unikt vid användandet av idrottsfigurer är att deras idrottsliga 
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prestationer är av stor betydelse för hur väl deras reklamkampanjer kommer fungera 

(Lear et al., 2007; Ohanian, 1990). 

2.2 Source Credibility Modellen 
De båda Source-modellerna har länge ansetts vara de två främsta teorierna som förklarar 

vilka karaktärsdrag som är mest effektiva vid val av en ambassadör. Dessa två teorier 

hänvisar till de sex karaktärsdrag den utvalda celebriteten utstrålar till allmänheten. Det 

engelska uttrycket ”The Source” hänvisar till källan av dessa faktorer, vilket med andra 

ord kan betraktas som den utvalda ambassadören. Den ena av de två modellerna, Source 

Credibility modellen, utvecklades redan under tidigt 1950-tal av Carl Hovland och hans 

samarbetspartners. Eftersom Hovlands två studier skrevs på 50-talet var de inte främst 

menade att tillföra något till celebrity endorsements-konceptet (som inte hade utmärkt 

sig än), utan syftade istället till att undersöka kommunikationens effektivitetsbarometrar 

(Hovland, et al., 1953). 

I dagsläget innefattar Source Credibility modellen tre faktorer (eller karaktärsdrag) som 

alla kan påverka hur effektiv en viss ambassadör skulle vara. Två av faktorerna, 

tillförlitlighet (trustworthiness) och expertis (expertise), har länge varit en del av teorin 

medan den tredje och sista faktorn, attraktivitet (attractiveness), tillkom först i ett senare 

skede av modellens utveckling (Ohanian, 1991). De är viktigt att poängtera att de tre 

faktorerna påverkar effektiviteten separat från varandra (Weiner & Mowan, 1985). 

Deras separata påverkan på effektiviteten slås dock samman när man vill bestämma den 

totala trovärdigheten (credibility) hos en ambassadör (Peetz, 2012). Ohanian (1991) 

förklarar den sammanlagda trovärdigheten av en ambassadör som en kombination av 

dessa tre faktorer. En känd person kan därmed till exempel utstråla en hög grad av 

expertkunskap, vilket skulle öka trovärdighetsnivån, men samtidigt på grund av 

personens privata liv utstråla ytterst lite tillförlitlighet. Den sammanlagda trovärdigheten 

bör därmed ses som summan av modellens tre faktorer.  

Faktorn som författarna har valt att kalla expertis har blivit definierad av Erdogan (1999, 

s.298) som ”kunskapen, erfarenheten eller färdigheten en ambassadör besitter”. Samtliga 

tre faktorer inom Source Credibility Modellen har genomgått flertalet prövningar i 

tidigare studier. Ohanians studie (1991) förklarar bland annat att faktorn expertis är den 

faktor med mest inflytande på köpbeteende. Expertis som faktor är dessutom rent 

generellt starkt kopplad till Match-up Hypotesen, då en känd person i regel anses 

utstråla expertis om hen marknadsför en produkt som är kongruent med vad personen är 
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kunnig inom. En ambassadör med mycket expertis uppfattas också ofta som tillförlitlig, 

då konsumenten får tillit till en produkt och tillika ambassadören om denne marknadsför 

en vara hen är kvalificerad att marknadsföra (Peetz, 2012).   

Den andra faktorn, tillförlitlighet, är viktig och på många sätt avgörande när kunden gör 

sin bedömning av ambassadören. De övriga faktorerna har ansetts näst intill sekundära 

till denna faktor då kunden inte bryr sig om positiva värden på de andra faktorerna om 

ambassadören helt saknar tillförlitlighet. (Smith 1973) Tidigare studier visar på att 

konsumenter i betydligt mindre utsträckning är kritiska till marknadsföring av 

tillförlitliga ambassadörer, och istället undermedvetet accepterar säljmetoden (Priester 

och Petty, 2003). Varje faktor har dock sina tjänare och motståndare, och i 

tillförlitlighetens fall har Ohanians (1991) studie påvisat faktorns förhållandevis svaga 

inflytande på konsumentens köpbeteende. Hon pekar på det faktum att celebriteter blir 

generöst avlönade för att marknadsföra produkter som en tänkbar förklaring till det 

svaga sambandet mellan tillförlitlighet och köpbeteende. Konsumenter förlorar helt 

enkelt tilliten till ambassadörer när konsumenterna misstänker att de endast marknadsför 

produkten för att tjäna pengar. 

Den tredje faktorn, attraktivitet, är den senaste att bli inkluderad i modellen och sträcker 

sig idag långt förbi de fysiska egenskaperna (utseendet) hos ambassadören (Ohanian, 

1990). Attraktivitet kan därmed involvera aspekter såsom intellektuell nivå, personlighet 

och livsstil (Erdogan, 1999). Studier rörande denna faktor har konstaterat att attraktivitet 

som faktor har störst inverkan då en ambassadör ska marknadsföra en 

attraktivitetsfrämjande produkt (Kamin, 1990). 

2.3 Source Attractiveness Modellen  
Precis som i Source Credibility modellen består den här modellen av tre faktorer, varav 

alla påverkar kundens syn på produkten, och i ett längre skede konsumentens 

köpbeteende (Baker & Churchill, 1977; Petroshius & Crocker, 1989). De tre faktorerna 

är som tidigare nämnt: likhet (similarity), bekanthet (familiarity) och omtyckthet 

(likability). Peetz (2012) skriver i sin avhandling hur man tydligt kan se att många av de 

olika faktorerna i de båda modellerna hänger ihop och påverkar varandra. Faktorn som 

författarna har valt att översätta till likhet mäter till vilken grad kunden känner 

gemenskap med ambassadören (Erdogan, 1999), och är starkt sammankopplad med 

faktorn tillförlitlighet som tillhör Source Credibility Modellen. Detta beror i stor 

utsträckning på att kunder ofta har tillit till ambassadörer de tycker sig dela egenskaper 
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med. Kultur är ett typiskt exempel som konsumenter ofta värderar högt – om de anser 

sig dela kultur med ambassadören, leder det ofta till att hen även anses vara tillförlitlig 

(Desphande & Stayman, 1994).  

Bekanthet har definierats som ”hur väl en ambassadör blir igenkänd genom media 

exponering” (Erdogan, 1999, s.299). Dagens teknik och samhällsvanor har ökat 

exponeringen av kända personer, och därmed samtidigt ökat deras grad av bekanthet 

eller igenkännande (Peetz, 2012). Den sista faktorn, omtyckthet, har blivit beskriven av 

McCracken (1989) som kombinationen av den kända personens fysiska utseende och 

hens beteende. Även denna faktor är nära sammankopplad med andra faktorer inom 

modellerna. Det har bland annat bevisats att en ambassadör blir mer omtyckt i 

situationer där hen marknadsför en produkt hen har expertis kring (Buhr, et al., 1987). 

En ambassadörs övergripande trovärdighet och omtyckthet blir däremot negativt 

påverkad ju fler produkter hen väljer att marknadsföra (Tripp, et al., 1994).  

2.4 Match-up Hypotesen 

Match-up Hypotesen är – till skillnad från Source-modellerna – relaterad till produkten, 

och ser till hur effektiviteten påverkas av hur passande ambassadören är att 

marknadsföra en viss produkt. Forskarna Kahle och Homer (1985) var bland de första 

att beröra denna dimension, och valde att tala om en ambassadörs kongruens med 

produkten. Hur väl celebriteter matchar en produkt mäts på en skala som sträcker sig 

från kongruent (mycket passande) till inkongruent (inte passande). De hävdade att 

ambassadören är som mest effektiv när hen marknadsför en produkt som passar med 

ambassadörens image (Kahle och Homer, 1985). Dessa åsikter har dock utmanats på 

senare år av ett antal forskare inom området (Fiske et al, 1983).  

Modellen har sedan med åren utvecklats i och med att kompletterande studier har 

tillkommit. Forskningen har främst berört den kongruenta sidan av Match-up 

Hypotesen, då det länge har undersökts vilken av de sex faktorerna som mest effektivt 

påverkar konsumenternas attityd och köpbeteende. Tidiga åsikter deklarerade 

attraktivitet som den faktor med störst inflytande på konsumenterna (Kahle och Homer, 

1985). Nyare forskning utmanade sedan attraktivitet som den mest effektiva faktorn vid 

kongruenta marknadsföringskampanjer, genom att påstå att faktorn expertis hade än 

större inflytande på konsumenterna (Till och Busler, 2000).    
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3. Tidigare Forskning 
Detta avsnitt kommer beröra hur de ovan nämnda teorierna har behandlats i tidigare forskning. 

Avsnittet redovisar i korthet hur de nuvarande modellerna har utvecklats och vuxit fram. 
Genomgången avslutas med en summering över vad man redan har lyckats etablera, så väl som 

vad som fortfarande är obesvarade områden. 

Den tidigare forskningen kan i korthet kronologiskt kategoriseras i två huvudgrupper, 

där den första fokuserade på att isolera och konstatera vilka karaktärsdrag (faktorer) hos 

celebriteten som blir relevanta vid den här typen av marknadsföring. Denna forskning 

resulterade i de sex faktorer som idag bygger upp de båda Source-modellerna. Den 

andra huvudgruppen gick ett steg längre och involverade produkten celebriteten var 

tänkt att marknadsföra. Denna huvudgrupp berörde även den Source-modellerna, men 

då främst i syfte att ta reda på vilken eller vilka av faktorerna som effektivt kunde 

matchas med produkten för att generera en lyckosam och inbringande 

marknadsföringskampanj. Denna andra huvudgrupp – som med tiden utvecklade Match-

up Hypotesen – kan dock i sig självt betraktas som tudelad då forskare inom denna 

huvudgrupp har delats in i de följande två undergrupperna: 

- De som försöker etablera den mest effektiva faktorn att matcha med en produkt  

- De som mer grundläggande jämför om kongruenta eller inkongruenta celebriteter 

är mest effektiva (som tidigare nämnt har den aktuella studien valt att inte ta 

ställning till resultatet inom denna forskning).  

Det råder i dagsläget ingen konflikt rörande den första huvudgruppen av den tidigare 

forskningen, och de sex karaktärsdragen har varit accepterade som inflytelserika faktorer 

allt sedan mitten på 80-talet (Ohanian, 1991). Vad som dock fortfarande diskuteras berör 

istället den andra huvudgruppen av forskningen – Match-up Hypotesen – och då främst 

hur man mest effektivt matchar en celebritets karaktärsdrag med en produkt (ex. Till och 

Busler, 1998 & 2000; Kahle och Homer, 1985; Kamins, 1990). 

Trots att den tidigare forskningen kring de sex faktorerna är allmänt accepterad och 

uttömmande, nämns den ändå här som en av de två huvudgrupperna då resultatet av 

denna forskning (d.v.s. Source-modellerna) ofta förekommer inom den andra 

huvudgruppen av forskningen. En stor del av forskningen inom den andra huvudgruppen 

har fokuserat på frågan hur man parar ihop en celebritet med en produkt. Men trots att 

det då främst har handlat om Match-up Hypotesen, återkommer de faktorer som hittas 

inom de båda Source-modellerna regelbundet i undersökningarna.  
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Det är vitalt att känna till hur de båda huvudgrupperna knyter an till varandra, då 

avsaknaden av ett helhetsintryck gör det svårare att uppmärksamma vad den tidigare 

forskningen saknar. Eftersom frågorna kring Source-modellerna anses vara besvarade, 

kommer den kommande genomgången fokusera på de aktuella och omdiskuterade 

frågorna inom Match-up Hypotesen.      

3.1 Slaget om den mest inflytelserika faktorn 

Allt sedan Match-up Hypotesen accepterades som en av huvudmodellerna inom 

celebrity endorsements som koncept, har forskare försökt etablera vilken av de sex 

faktorerna som mest effektivt paras samman med produkten celebriteten är tänkt att 

marknadsföra. Kahle och Homer (1985) samt Kamins (1990) var tidiga med att utnämna 

faktorn attraktivitet som den faktor med störst inflytande på hur allmänheten uppfattade 

produkten. Deras studier visade på att en attraktiv celebritet genererade mer positiva 

känslor till en produkt än vad en mindre attraktiv celebritet lyckades göra.  

Året efter Kamins (1990) studie hade publicerats presenterades en annan studie av 

Ohanian (1991). Dennes studie gick ut på att jämföra faktorerna attraktivitet, 

tillförlitlighet och expertis, med målsättningen att etablera vilken av de tre faktorerna 

som var starkast kopplad till köpbeteende. Ohanian kom fram till att expertis var den 

faktor som hade starkast inflytande på konsumentens köpbeteende. Resultatet av hennes 

studie ifrågasatte med andra ord faktorn attraktivitet som den mest inflytelserika faktorn.  

Det nyfunna inflytandet faktorn expertis visade sig ha på konsumentens köpbeteende 

väckte i sin tur nytt intresse inom området. Bland de efterföljande studierna var två av 

de mest uppmärksammade studierna skrivna av Till och Busler (1998 & 2000). Deras 

båda studier var tänkta att behandla de motsägande resultat de tidigare nämnda forskarna 

hade redovisat. Till och Buslers (1998 & 2000) forskning var på många sätt banbrytande 

då den tidigare forskningen (ex. Kahle & Homer, 1985; Kamins, 1990) främst hade 

berört ambassadörens kongruensnivå ur ett attraktivitetsperspektiv. Till och Busler 

(1998) kritiserade i sin studie de resultat Kahle och Homer (1985) hade presenterat i sin 

forskning, då de ansåg att resultatet inte nödvändigtvis gick att förklara med Match-up 

Hypotesen. Kahle och Homer kommer i sin studie främst fram till att en attraktiv 

ambassadör är mer effektiv (än en mindre attraktiv ambassadör) när varan är av slaget 

”attraktivitetsfrämjande”. Även om detta skulle bekräfta Match-up Hypotesen vid en 

första anblick, ansågs resultatet som ofullständigt av Till och Busler då det inte bevisade 

att en attraktiv ambassadör var mindre effektiv vid marknadsföringen av en produkt som 
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inte var ”attraktivitetsfrämjande”. Med andra ord bevisade Kahle och Homer endast en 

attraktivitetseffekt, men lyckades inte bekräfta Match-up Hypotesen.  

3.2 Faktorn expertis segrar 
Det var alltså på grund av de brister som fanns i Kahle och Homers (1985) studie – i 

kombination med Ohanians (1991) slutsats om expertis som den mest inflytelserika 

faktorn på köpbeteende – som fick Till och Busler (1998 & 2000) att undersöka om inte 

faktorn expertis hade en större inverkan på en ambassadörs effektivitet än faktorn 

attraktivitet. Deras första studie konstaterade att det mycket tydligt fanns en 

”attraktivitetseffekt” – att attraktiva ambassadörer påverkar en marknadsföringskampanj 

positivt – utan att detta behövde stödja Match-up Hypotesen. Resultatet från deras första 

studie visade nämligen på att den attraktiva ambassadören var mer framgångsrik än en 

mindre attraktiv ambassadör, oberoende av om produkten var attraktivitetsfrämjande 

eller inte.  

Till och Busler’s andra studie (1998 & 2000) gick sedan vidare med forskningen där nu 

expertis hölls centrerad. I denna studie kunde de däremot påvisa en ”match-up effekt” 

för expertis, vilket tydde på att expertis var en mer passande faktor än attraktivitet när 

man skulle ”matcha” en ambassadör med en produkt. För att påvisa detta använde de sig 

av en undersökning där de parade ihop en påhittad person, som antingen framställdes 

som en idrottsman eller en skådespelare, med två olika produkter. Den ena produkten 

var en energybar som hade i syfte att framstå som kongruent med idrottsmannen, då han 

antogs besitta expertis på en sådan produkt. Den andra produkten var en chokladkaka 

med syfte att utstråla väldigt lite expertis i relation med en idrottsman, och därmed 

framstå som förhållandevis inkongruent. Samma matchning gjordes sedan med personen 

i det scenario där han framställdes som en skådespelare. Resultatet visade att 

konsumenternas attityd till energybaren var betydligt bättre när idrottsmannen 

marknadsförde den, samtidigt som det saknades en signifikant skillnad i attityden till 

chokladkakan beroende på om ambassadören var idrottare eller skådespelare. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att forskare under en längre tid har försökt 

etablera vilken faktor som har störst inflytande på konsumenternas attityd och 

köpbeteende. Tidiga åsikter som höll attraktivitet som den mest inflytelserika faktorn 

(Kahle och Homer, 1985), har med tiden bytts ut mot modernare tankar som framhåller 

expertis som den viktigaste faktorn (Till och Busler, 2000; Ohanian, 1991). Fullständiga 

studier över vad konsumenterna värdesätter vid kongruenta respektive inkongruenta 
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marknadsföringskampanjer lyser dock med sin frånvaro. Den tidigare forskningen har 

nämligen inte inkluderat samtliga sex faktorer, utan endast fokuserat på de tre faktorer 

som bygger upp Source Credibility Modellen.  

Med andra ord har de sex faktorerna aldrig testats samtidigt i en undersökning med syfte 

att finna den faktor som konsumenterna värdesätter mest. En fullständig och 

uttömmande undersökning borde därför också involvera faktorerna omtyckthet, likhet 

och bekanthet. Först då skulle man kunna utnämna en faktor som den mest 

inflytelserika. I likhet med detta har det heller aldrig undersökts vilken faktor som visas 

värdesättas högst i de fall ambassadören är inkongruent. Både Kahle och Homer (1985) 

och Till och Busler (1998 & 2000) fokuserar i sina studier främst på att finna den faktor 

konsumenten värdesätter högst i fall där celebriteten är kongruent med produkten. Det 

saknas idag fortfarande utförliga studier i syfte att etablera vilken faktor celebriteten bör 

utstråla när företag väljer att använda sig av en inkongruent ambassadör.      
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4. Metod  
Följande del beskriver den metod vi har valt att använda oss av i vår undersökning, samt dess 

fördelar och nackdelar. Den tar även upp några kritiska moment som kan uppstå när man 
använder sig av metoden. 

4.1 Undersökningsstrategi  
Det finns i huvudsak två olika strategier man kan använda sig av när man ska göra en 

vetenskaplig studie. Antingen kan man arbeta utifrån en induktiv ansats, vilket innebär 

att man fokuserar på att förstå människans beteende. Dessa beteenden brukar försöka 

finnas med hjälp av kvalitativa metoder såsom fokusgrupper eller intervjuer. Den andra 

strategin, vilken är den deduktiva, söker generaliserbara svar. Denna strategi utgår ifrån 

att man i inledningsprocessen av undersökningen, söker i litteraturen för att identifiera 

teorier och idéer som sedan testas med hjälp av kvantitativ data. Denna kvantitativa data 

kan delas in i två olika data typer, numerisk och kategorisk, som i sin tur kan delas in i 

olika datanivåer som exempelvis nominalskala, ordinalskala och intervallskala. Med 

hjälp av exempelvis enkätundersökningar kan man införskaffa sig den data som krävs 

för att kunna testa de teorier och idéer som uppkommit i inledningsfasen av studien. 

(Saunders, et al., 2012) Denna undersökning är utförd utifrån en deduktiv ansats, då 

syftet med studien är att finna ett generellt samband hos respondenterna och inte att 

fokusera på individuella beteenden.   

Undersökningen var till stor del baserad på de två främsta teorierna inom celebrity  

endorsements; Source Credibility Modellen och Source Attractiveness Modellen. 

Utifrån de två modellernas sex faktorer (expertis, tillförlitlighet, attraktivitet, likhet, 

omtyckthet, och bekanthet) skapades två enkätundersökningar som kom att representera 

studiens underlag (Preister & Petty, 2003). Utöver dessa två ledande modeller användes 

även Match-up Hypotesen för att få en närmare inblick i det samband de tre modellerna 

delar. Denna studie av Match-up Hypotesen, i samspel med det tidigare nämnda sex 

faktorerna, kommer tillgodose forskningsområdet med kompletterande kunskap rörande 

de tre modellernas samverkan.  

   

För att kunna besvara frågeställningen användes både primära och sekundära källor i 

undersökningen. I den inledande delen av studien genomfördes en noggrann genomgång 

av sekundära källor i form av tidigare vetenskapliga artiklar. Detta ökade förståelsen och 

medförde en djupare inblick i tidigare forskning. Utöver det studerades tidigare 

uppsatser där författare från olika delar av världen analyserade ämnet ”celebrity 
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endorements” med varierande fokus och syfte. Dessa studier bidrog även till vidare 

datainsamling.   

4.2 Distributionsstrategi  
Efter denna förundersökning av det aktuella området, genomfördes enkätundersökningar 

via Facebook, då en kvantitativ metod ansågs lämpligast då studien ämnar finna 

samband mellan olika variabler. Denna metod ansågs även lämpligast på grund av det 

faktum att författarna och respondenterna inte var tänkta att träffas personligen, så som 

fallet vore om författarna valt att distribuera enkäten för hand. Den begränsade 

kontakten med respondenterna minskade även risken för att författarna påverkade 

respondenternas svar, vilket i sin tur gjorde att undersökningen fick högre reliabilitet. En 

annan fördel med att distribuera enkätundersökningar via Facebook är att man kan nå ut 

till en stor homogen population. Använder man sig även av strukturerade frågor kan 

man få in en stor mängd svar på samma fråga. Detta blir sen behändigt och effektivt om 

man – i sin analys – har för avsikt att koda sina svar och analysera data kvantitativt. 

(Saunders, et al., 2009; Backman, 2014).   

Det finns dock även några nackdelar som man måste förhålla sig till när man använder 

sig av denna typ av enkätundersökningar. I och med att enkäterna oftast skickas ut till 

flera personer, kan författarna aldrig veta om det verkligen är den tänkta personen som i 

slutändan svarar på enkäten. Alternativet hade varit om författarna valt att använda sig 

av fysiska enkäter utdelade på olika geografiska platser. Då hade både säkerheten över 

vem det egentligen var som svarade på enkäten samt svarsfrekvensen förmodligen ökat. 

En överhängande nackdel med enkäter distribuerade via sociala medier är den låga 

svarsfrekvensen, då det mer eller mindre alltid är frivilligt att delta i 

enkätundersökningar. (Backman, 2014) Denna studie har som tidigare nämnts valt att 

distribuera sina enkätundersökningar med hjälp av Facebook, då denna metod anses 

kunna nå flest antal respondenter under en begränsad tid. Metoden underlättar även 

genom att den data som samlas in direkt finns i datorn och kan på så sätt smidigt 

analyseras med hjälp av statiskprogram.  

Något som man även måste tänka på när man arbetar med en enkätundersökning är att 

svaren på frågorna i enkäten ska kunna ge den data som behövs för att författarna ska 

kunna besvara sin frågeställning, och på så sätt öka studiens validitet. (Saunders, et al., 

2009) För att förebygga dessa tillkortakommanden testades enkäterna flertalet gånger 

och nödvändiga förändringar genomfördes med hjälp av de kommentarer som uppkom. 
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Den slutgiltiga versionen blev på så vis tydlig för respondenterna och bidrog till att ge 

de svar som behövdes för att tjäna studies syfte. Designen på en enkät kan ha stor 

påverkan på enkätens reliabilitet och validitet. För att enkäten ska vara så effektiv som 

möjligt måste den dels ha en klar och tydlig design för varje fråga, samt en förklarande 

del där respondenterna får veta vad enkäten tjänar för syfte. Detta uppnår man lättast 

genom att testa enkäten på ett antal personer innan den slutgiltiga versionen skickas ut. 

(Saunders, et al., 2009)  

4.3 Val av Ambassadör 
Studien valde att använda sig av en idrottsstjärna som ambassadör då idrottare har visat 

sig generera lojalitet till de varumärken de marknadsför. Deras engagemang har även 

bevisats förbättra konsumenternas attityd till varumärken (Friedman & Friedman, 1979; 

Kamins et al., 1989; Till et al., 2008)  

 

Innan enkäterna kunde skickas ut, utfördes en undersökning i syfte att få fram den 

idrottare som skulle marknadsföra de två produkter enkäterna skulle bygga på. 

Undersökningen gick till på så sätt att ett tjugotal personer tillfrågades att på två minuter 

skriva upp alla svenska nu aktiva idrottare de kunde komma på. Efter att ha fått in 

tillräckligt många svar, beräknade författarna vilka idrottare som nämndes flest gånger. 

Alla tillfrågade (22 st) skrev upp Zlatan Ibrahimovic. Han har dock nyligen figurerat 

som ambassadör för både Volvo och Nike. En allt för flitigt använd ambassadör riskerar 

att påverka resultatet negativt, vilket enligt Tripp, Jenson och Carlson (1994) kan 

förklaras av att en celebritet kan tappa i trovärdighet om hen marknadsför för många 

varumärken samtidigt. Detta gjorde att Zlatan inte ansågs vara lämplig för studien. Tvåa 

på listan av de nämnda idrottarna var längdskidåkerskan Charlotte Kalla som nämndes 

av 18 personer (9 tjejer och 9 killar). Då hon bevisligen känns igen av allmänheten och 

inte starkt kan förknippas med något varumärke (även fast hon har figurerat för Oral-B), 

ansågs hon vara en lämplig kandidat för enkätundersökningarna. Detta tillvägagångssätt 

vid val av ambassadör är även frekvent förkommande i tidigare studier inom ämnet 

(Peetz, 2012).  

4.4 Attribut undersökning 
Efter att ha genomfört valet av ambassadör, utfördes ytterligare en undersökning för att 

få fram vilka produkter Charlotte Kalla var lämplig (inte lämplig) att marknadsföra. 

Målet med denna undersökning var att få fram två produkter där en av dem skulle vara 
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kongruent med Charlotte Kalla medan den andra produkten skulle vara inkongruent. För 

att nå detta mål användes en metod som forskarna Misra & Beatty (1990) kallar ”free-

association”. Denna metod innebär att ett antal personer skriver upp alla attribut de 

associerar med en person, som i det aktuella fallet var Charlotte Kalla. Ett tiotal 

bekvämlighetsutvalda personer tillfrågades vilka attribut de associerade med Charlotte 

Kalla, och resultatet visade att de fem mest frekvent nämnda attributen var aktiv, rar, 

framgångsrik, kämpe och frisk. Efter att fått fram de fem attributen var nästa steg i 

processen att finna vilken produkt som återspeglade dessa, och på så sätt också ansågs 

kongruent med Charlotte Kalla. Resultatet visade att produkten bör vara nyttig och 

spegla en aktiv, möjligen sportig, livsstil. Tidigare forskare inom ämnet, som likt 

författarna var intresserade av att finna skillnader mellan en idrottsutövande ambassadör 

med en kongruent produkt och en inkongruent produkt, valde att använda sig av en 

energybar som den kongruenta produkten och en chokladkaka som den inkongruenta 

(Till & Busler, 2000). Dessa två produkter ansågs vara lämpliga även för denna 

undersökning, då en energybar väl återspeglar de attribut som uppkom utifrån 

attributundersökningen, och en chokladkaka enkelt kan ses som dennes motsats och på 

så sätt vara inkongruent med Charlotte Kalla. Energybaren och chokladkakan var även 

passande produkter då de båda kräver lågt engagemang av konsumenten. Detta betyder 

att ambassadörens påverkan på konsumenten kan få större effekt än vid hög-

engagemangsköp, som exempelvis vid köp av en bil (Kim et al, 1996). Ett fabricerat 

varumärke vid namn Poxxi skapades sedan, då användandet av ett befintligt varumärke 

hade riskerat att påverka respondenternas svar (Till & Busler, 2000). 

4.5 Enkätundersökning  
Enkäterna var uppbyggda på så sätt att respondenten först fick läsa en kort text där 

författarna i korthet förklarade vad en ambassadör är, för att sedan informera om 

enkäterna och deras respektive syfte. Se de båda enkäterna i bilaga 1 och 2.  

4.5.1 Fråga 1 och 2  

De två första frågorna i enkäterna var av demografisk karaktär och bad respondenten 

besvara frågor gällande ålder och kön.   

4.5.2 Fråga 3  

På tredje frågan fick respondenten se en bild på en produkt tillhörande ett fabricerat 

varumärke. Cirka hälften av respondenterna fick se en bild på en energybar medan den 

andra hälften fick se en chokladkaka. Efter att ha sett produkten fick respondenterna 
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svara på tre påståenden på en 7-gradig likertskala där 1 representerade dåligt, inte 

intresserad respektive inte tilltalande och 7 innebar bra, intresserad respektive 

tilltalande, likt metoden som Holbrook och Batra (1987) använde i sin studie.   

4.5.3 Fråga 4  

Den fjärde frågan avgjorde om respondenten kunde fortsätta enkäten eller om hen inte 

ansågs lämplig att besvara resterande frågor. Denna fråga innehöll en bild på den 

svenska elitidrottaren Charlotte Kalla (se bilaga 1 och 2) med frågan om man kände igen 

personen på bilden. De respondenter som inte kände igen att det var Charlotte Kalla på 

bilden riskerade att bidra med missvisande svar som hade påverkat undersökningen 

negativt. Dessa respondenter fick på så sätt inte slutföra enkäten, utan tackades för sitt 

deltagande och fick avsluta enkäten redan på fjärde frågan.   

4.5.4 Fråga 5  

Efter att ha svarat ja på frågan om man visste vem personen på bilden var, fick 

respondenterna se en fabricerad annons där Charlotte Kalla figurerade tillsammans med 

antingen en energybar eller en chokladkaka. Respondenterna fick då sätta sig in i ett 

scenario där ett påhittat företag vid namn Poxxi skulle lansera en ny produkt, antingen 

en energybar eller en chokladkaka, som de valt skulle marknadsföras av Charlotte Kalla. 

Poxxi undrade nu om respondenten hade ändrat uppfattning om produkten när den syns 

tillsammans med Charlotte Kalla och ställde därför samma frågor som i fråga 3, för att 

kunna uppmärksamma denna potentiella förändring.  

4.5.5 Fråga 6  

Den sjätte frågan i enkäterna innehöll 18 påståenden om Charlotte Kalla, där 

respondenten skulle svara på en 7-gradig skala med extremvärdena instämmer inte (1) 

och instämmer helt (7). Av dessa 18 påståenden var majoriteten hämtade från Peetz’ 

(2012) studie, och alla påståenden var baserade på de sex faktorerna som behandlas i 

Source Credibility Modellen och Source Attractiveness Modellen, exempelvis så 

behandlade tre påståenden faktorn omtyckthet och tre andra faktorn attraktivitet etc. 

Varje faktor var grunden till tre påståenden, vilket ledde till 18 påståenden för att bilda 

sig en mening om vad respondenten hade för uppfattning om Charlotte Kalla utifrån de 

sex ovan nämnda faktorerna. För att underlätta de kommande statistiska test resultatet av 

Fråga 6 skulle involveras i, valde författarna att använda sig av faktorernas 

genomsnittsvärden. Varje faktor fick med andra ord sitt värde genom att dividera de 

sammanlagda tre påståendenas värden med siffran tre. Samtliga 18 påståenden finns att 
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finna i bilaga 1 och 2.   

4.5.6 Fråga 7  

Den sista frågan bad respondenterna svara på om man ansåg att Charlotte Kalla var 

lämplig att marknadsföra en energybar i ena enkäten respektive en chokladkaka i den 

andra. Detta för att författarna ville se om respondenterna ansåg att det var mer lämpligt 

för en elitidrottare att marknadsföra en energybar än en chokladkaka, eller om det inte 

hade någon betydelse vilken produkt hon marknadsförde.    

4.6 Enkätupplägg 
Enkätfrågorna var strategiskt sorterade i en förutbestämd ordning i syfte att först 

konstatera konsumentens förändrade uppfattning till produkten (efter Charlotte Kallas 

engagemang), för att sedan ta reda på vilken eller vilka av de sex faktorerna som kan 

förklaras ligga till grund för förändringen. För att etablera om konsumentens uppfattning 

till produkten förändrades efter att en kongruent respektive inkongruent ambassadör 

involverades, innehöll som tidigare nämnt Fråga 3 endast produkten och tre tillhörande 

frågor. Den ändrade uppfattningen fann studien sedan genom att se till den potentiella 

differensen mellan respondentens svar på Fråga 3 och hens svar på Fråga 5 (då Charlotte 

Kalla marknadsförde produkterna).  

Efter att ha konstaterat att respondenterna överlag förändrade sin uppfattning efter 

Charlotte Kallas engagemang, använde författarna de 18 påståendena för att försöka 

finna den eller de faktorer som hade gett upphov till förändringen. Det var vitalt att 

placera de 18 påståendena efter Fråga 5 – då Charlotte Kalla hade involverats – eftersom 

en ambassadör utstrålar olika mycket av de olika faktorerna beroende på produkten hen 

marknadsför. Då den aktuella studien inte använder sig av attraktivitetsfrämjande 

produkter, bestäms istället kongruensnivån av hur mycket expertis Charlotte Kalla anses 

ha i de båda enkäterna. Placeringen av Fråga 3, 5 och 6 var därmed av en strategisk 

natur, och bör betraktas som enkätstudiernas ”bärande” delar. Studien delar upplägget 

med tidigare forskare såsom Till och Busler (1998 & 2000) och Kahle och Homer 

(1985).  

4.7 Urval och Bortfall 
Som sagts ovan distribuerades enkätundersökningarna via Facebook och ett 

bekvämlighetsurval genomfördes då det var frivilligt att svara på enkäterna. Enkäterna 

distribuerades i första hand genom att författarna publicerade en länk till 



 20 

enkätundersökningen i befintliga och nyskapade Facebookgrupper med ungefär 20 

personer i varje grupp. Dessa länkar spreds sedan vidare av författarnas bekanta till 

deras vänner för att på så sätt öka urvalet. På grund utav detta kan vi inte säga med 

säkerhet hur många som haft möjligheten att delta i enkätundersökningen. Det vi dock 

kan avläsa är att 86 personer påbörjade den kongruenta undersökningen, och 80 personer 

den inkongruenta undersökningen. Användandet av Facebook betydde även att 

majoriteten av respondenterna var personer som författarna känner eller vänner till deras 

vänner. Det faktum att författarna personligen känner majoriteten av de som har haft 

åtkomst till enkäterna anses inte ha haft någon påverkan på resultatet. Valet av denna 

distributionsstrategi har bidragit till att merparten av de som har haft tillgång till 

enkätundersökningen har varit mellan 19 och 30 år gamla. Enkätsvaren visar på att 94% 

av respondenterna i den kongruenta och 95% i den inkongruenta undersökningen var 

mellan 19 och 30 år gamla, samt att 54% av respondenterna var kvinnor i den 

kongruenta studien och 39% i den inkongruenta. Utifrån dessa siffror anses urvalet vara 

representativt för denna studies syfte.  

Det enda urval som genomfördes var att respondenten var tvungen att identifiera 

Charlotte Kalla på bilden i Fråga 4 (se bilaga 1 och 2). Detta för att öka graden av 

validitet i undersökningen och inte få svar av respondenter som saknade de 

grundkunskaper som krävdes för att kunna besvara enkäterna. (Backman, 2014) För att 

uppnå opartiskhet och minska möjligheten att samma person svarade på båda enkäterna, 

distribuerade den ena författaren den ena enkäten med energybar som produkt, medan 

den andra författaren distribuerade den andra enkäten med chokladkaka som produkt.  

Urvalet som genomfördes utifrån att respondenterna behövde kunna identifiera Charlotte 

Kalla på en bild i enkäten (se bilaga 1 och 2), ledde till att 7 respondenter i den 

kongruenta studien och 1 respondent i den inkongruenta studien inte fick fullfölja 

enkätundersökningen. För att kunna analysera svaren från enkäterna importerades data 

till statiskprogrammet SPSS. Ännu ett bortfall av respondenter uppstod då SPSS visade 

på ytterligare ett antal icke slutförda enkäter som på så sätt också exkluderades från 

analysen. Av dessa enkätsvar var 2 från den kongruenta och 3 från den inkongruenta 

undersökningen. Detta ledde i sin tur till att den kongruenta studien innehöll 77st 

enkätsvar medan den inkongruenta omfattade 76st. Därefter genomfördes två tester på 

det båda enkätundersökningarna för att finna enkätsvar med för höga Skewness- och 

Kurtosisvärden, som sedan även dem exkluderades ur analysen. Svaren från Skewness 
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och Kurtosis testen följer nedan.  

4.8 Dataanalys 

För att analysera resultatet från enkätundersökningarna användes statiskprogrammet 

SPSS. Det första som gjordes var att kategorisera de 18 påståendena till de sex 

övergripande faktorerna som nämndes tidigare i studien. Valet att slå ihop påståendena 

var logiskt då de endast sammanslagna kan förklara de sex faktorerna i sin helhet. 

Faktorn attraktivitet kan exempelvis inte mätas endast genom att se till en ambassadörs 

utseende, utan måste även kompletteras med ytterligare påståenden om ambassadörens 

attraktivitet, såsom hens charm. Detta utfördes för att få med bredden i varje faktor, då 

de enskilda påståendena inte borde analyseras var för sig. 

 

Expertis Tillförlitlighet 

• Jag anser henne besitta expertkunskap om 
produkten • Jag anser henne trovärdig 

• Jag anser henne vara kvalificerad att 
marknadsföra produkten • Jag anser henne vara ärlig  

• Jag anser henne kunnig om produkten • Jag anser henne vara tillförlitlig  
 

Attraktivitet 

 

Omtyckthet 

• Jag anser henne attraktiv • Jag gillar personen på bilden 
• Jag anser att hon ser bra ut • Jag anser henne trevlig 

• Jag anser henne vara charmig • Jag anser henne vara omtyckt av 
allmänheten 

 

Likhet 

 

Bekanthet 

 
• Jag anser henne lik mig själv 

• Jag anser att allmänheten vet vem 
hon är 

• Jag anser att jag har mycket gemensamt med 
henne • Jag anser henna synas ofta i media 

• Jag anser att jag kan identifiera mig med 
henne • Jag anser henne vara känd 

 

Efter denna kategorisering kollade författarna om det fanns några respondenter som 

skiljde sig avsevärt från normalfördelningen, då dessa respondenter riskerade att påverka 

resultatet på ett missvisande sätt.  Detta genomfördes genom att undersöka Skewness 

och Kurtosis i SPSS för samtliga sex faktorer. (Saunders, et al., 2009) Skulle det visa sig 

att det fanns Skewness eller Kurtosis värden som överskred 1,0 eller underskred -1,0 

måste man undersöka vilken eller vilka påståenden som avvek från normalfördelningen. 
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Efter att ha funnit dessa individuella enkätsvar – som bidrog till det för höga värdet – 

måste man sedan finna vilken respondent som hade besvarat påståendet 

anmärkningsvärt avvikande från övriga respondenter. När man sedan hade funnit denna 

respondent har man möjligheten att justera detta genom att ta bort respondenten från 

undersökningen. Nästa steg blev att återigen utföra ett test för Skewness och Kurtosis 

för att på så vis ta reda på om fler respondenter behövdes tas bort. Denna process 

upprepades sedan på samma sätt till alla Skewness och Kurtosis värden befann sig på 

rekommenderad nivå för både de kongruenta och de inkongruenta enkätsvaren, vilket 

ledde till att 2st av enkätsvaren i den kongruenta undersökningen och 6st från den 

inkongruenta togs bort innan analysen.   

Nästföljande steg var att göra ett Paired T-test för att kontrollera om det fanns en 

signifikant skillnad mellan de medelvärden på utfallsvariablerna i Fråga 3, som 

behandlar vad respondenten har för inställning till produkten, och medelvärdena på 

Fråga 5, som behandlar deras inställning till produkten efter Charlotte Kallas 

engagemang. Att ambassadörer har en effekt på konsumenter och deras attityd till en 

produkt har redan bevisats i tidigare studier. De båda testerna som utfördes syftade 

därför mest till att fastställa att så även var fallet i denna undersökning. Efter att ha 

genomfört dessa tester för de båda enkäterna, kunde svaren styrka att dessa värden var 

signifikanta och lämpliga för fortsatta analyser.   

4.9 Kvalitativ Analys 
För att besvara studiens frågeställning utfördes sedan regressionsanalyser på de tre 

utfallsvariablerna och de sex faktorerna. Författarna använder här Ordinary Least 

Squares (OLS-modell) med sex förklarande variabler (de sex faktorerna) i en multipel 

regressionsmodell, i syfte att finna hur stor påverkan varje faktor har på 

utfallsvariablerna. Regressionsanalysen ger två värden, det ena värdet (B-koefficienten) 

visar hur stor påverkan respektive faktor har på de tre beroende variablerna. B-

koefficienten är dock endast intressant om det andra värdet (Sig. värdet) visar ett värde 

under 0,1 - först då blir B-koefficienten relevant. Signifikansnivån visar sannolikheten 

för att nollhypotesen stämmer, som säger att det inte finns någon påverkan av respektive 

faktor på det tre beroende variablerna. Det ska här poängteras att hänsyn togs till B-

koefficienter med signifikansvärden som var mindre än (eller lika med) 0,1 trots att 
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vetenskaplig praxis ligger på 0,05. Detta gjordes främst för att enkätundersökningarnas 

urvalsgrupper var förhållandevis små3. 

För att fastställa regressionsanalysernas tillförlitlighet, samt för att förse studien med 

vad statistiker kallar ”rubustness”, kompletterades studien med två korrelationsanalyser. 

Den första korrelationsanalysen som genomfördes undersökte sambanden mellan de sex 

faktorerna. Regressionsanalysen – som är studiens huvudsakliga statistiska verktyg – 

kan inte genomföras korrekt utan att studien undersöker om de förklarande variablerna 

(de sex faktorerna) är korrelerade eller inte. Korrelationsanalysen kommer med andra 

ord undersöka om det finns multikollinearitet mellan de förklarande faktorerna. Graden 

av korrelation mellan de förklarande variablerna kan nämligen riskera 

regressionsanalysens tillförlitlighet och undersökningens validitet. Om korrelationen 

mellan två faktorer visar ett värde på 0,8 eller högre, blir det svårt att hålla isär den 

marginella effekten dessa faktorer har på de beroende variablerna vid 

regressionsanalyser (SPSS-akuten). Korrelationsanalysen mellan de sex faktorerna bör 

därför ses som en känslighetsanalys som stärker regressionsanalysernas tillförlitlighet.   

Den andra korrelationsanalysen hade till uppgift att finna de signifikanta sambanden 

mellan de tre utfallsvariablerna (konsumentens attityd och köpbeteende) och de sex 

faktorerna. Till skillnad från regressionsanalyserna – där samtliga faktorer under 

kontrollerade förhållanden analyseras samtidigt – analyserar dessa korrelationsanalyser 

varje faktor var för sig gentemot utfallsvariablerna. En korrelationsanalys ger dels ett 

värde på hur starkt samband det finns mellan dessa variabler och faktorer, samt om det 

är positivt eller negativt. Det andra värdet som analysen ger visar på sannolikheten för 

att nollhypotesen stämmer, där nollhypotesen står för att det inte finns något linjärt 

samband mellan respektive utfallsvariabel och de sex faktorerna.   

Motiveringen bakom valet att utföra korrelationsanalyser mellan de beroende 

variablerna och studiens sex faktorer, som ett komplement till regressionsanalyserna, var 

att signifikanta samband kunde uppdagas som – oberoende av resultatet från 

regressionsanalyserna – förblir intressanta för undersökningen. Så länge man är 

medveten om att korrelationerna mellan de beroende variablerna och de sex faktorerna 

inte förklarar mer än att det existerar ett samband i hur de rör sig, är denna analys 

fortfarande av intresse för företag.  

                                                
3 Beslutet togs efter att ha konsulterat James Sallis vid Uppsala Universitet 
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4.10 Metodkritik  
En essentiell del i inledningsfasen av studien var att översätta de sex faktorerna som 

ingår i Source Credibility Modellen och Source Attractiveness Modellen till svenska. 

Det var väldigt viktigt att översättningarna skedde korrekt, då felaktigheter i detta skede 

lätt hade inverkat på resultatet. En inkorrekt översättning i studiens inledande fas hade 

riskerat resultatets relevans, och inneburit att studiens validitet försämrats markant. 

(Saunders, et al., 2009)  Detta motverkades genom att skicka ut beta enkäter till utvalda 

personer, som sedan bistod studien med åsikter och förslag om förbättringar.  

Resultatet på undersökningen för val av ambassadör kan ha påverkats av tiden då denna 

undersökning genomfördes. Detta var strax efter de Olympiska spelen i Sotji där 

Charlotte Kalla var mycket framgångsrik och ofta figurerade i media, något som kan ha 

påverkat resultatet. Användandet av Charlotte Kalla som ambassadör har även bidragit 

till att expertis fått en centrerad roll i denna undersökning. 

Valet att använda en energybar och en chokladkaka som kongruent respektive 

inkongruent produkt är något som kan ha påverkat svaren i enkätundersökningarna. Det 

finns en risk att respondenten inte varken gillar energybars eller choklad, vilket skulle 

kunna leda till att respondenten blir oengagerad och besvarar frågorna hastigt och utan 

eftertanke.  

Det ansågs vara fördelaktigt att inte samma personer besvarade båda enkäterna, då 

vetskapen om den ena lätt skulle påverka svaren i den andra. Detta ledde dock till att 

distributionen av enkäterna blev mer varsam och selektiv, då dessa personligen 

skickades till tänkbara respondenter. Denna metod var både tidskrävande och resulterade 

förmodligen även i en mindre urvalsgrupp.  

Det faktum att undersökningens urvalsgrupp är relativt liten gör att ett fåtal respondenter 

riskerar att ha stor påverkan på resultatet. En nackdel med enkätundersökningar är att 

respondenten inte alltid har möjlighet att fråga författarna om oklarheter i enkäter. I och 

med att denna studie har en relativt liten urvalsgrupp, bör man därför ha i åtanke att 

undersökningens resultat kan ha påverkats av ett fåtal respondenter som kan ha 

misstolkat någon av enkäternas frågor.  

Något som bör tas i beräkning när man läser denna studie är det faktum att svaren som 

undersökningen ger i mångt och mycket kan vara kopplade till Charlotte Kalla som 

person och ambassadör. Målet med studien är att finna generella samband mellan de sex 
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faktorerna och utfallsvariablerna, men man kan inte bortse ifrån att en del av resultatet 

förmodligen är knutet till Charlotte Kalla specifikt och därför inte bör hårdras. Det är 

även oundvikligt att valet av produkter påverkar hur ambassadören upplevs, samt hur 

tydligt hon utstrålar de olika karaktärsdragen. Svaren man får från en undersökning likt 

denna blir därför endast så generella som produkterna i undersökningen tillåter.   
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5. Resultat  
I resultatdelen redovisas de svar vi fått av våra enkätundersökningar. Först redovisar vi den 

effekt ambassadören har haft och sedan redogör vi för det resultat vi fått fram från våra 
regressions- och korrelationsanalyser. 

Efter att ha exkluderat både de respondenter som gav ofullständiga enkätsvar, och de 

respondenter vars svar ansågs avsevärt avvikande (de avvikande respondenterna 

identifierades med hjälp av Skewness och Kurtosis tester i SPSS se ovan), innehöll båda 

studierna sammanlagt 145 respondenter. Den kongruenta studien innehöll 75 

respondenter och den inkongruenta innehöll 70 respondenter.  

5.1 Effekten av ambassadören 
Trots att studiens huvudfokus inte ligger i att ta reda på om ambassadörer faktiskt 

påverkar konsumentens attityd och köpbeteende, redovisas ändå den uppenbara effekt 

Charlotte Kalla har på produkten. Hennes inflytande på respondenternas åsikter kring 

produkten kan nämligen mätas genom att se till skillnaden mellan enkätens Fråga 3 – 

rörande produkten i sin enkelhet – och Fråga 5, då Charlotte Kalla har blivit involverad 

som ambassadör för produkterna (se bilaga 1 och 2). Det faktum att hon har en bevisad 

effekt på respondenternas attityd bör betraktas som en förutsättning för denna studie. 

Analyserna i denna undersökning är nämligen beräknade på den förändrade attityden 

från utfallsvariablerna i Fråga 3 och 5. Faktorernas samband och påverkan på 

utfallsvariablerna beräknas alltså på konsumenternas förändrade uppfattning.  

Resultaten från de båda enkäterna tyder även på att respondenterna uppfattade Charlotte 

Kalla som betydligt mer lämplig att marknadsföra en energybar än en chokladkaka. På 

en 7-gradig skala med stegrande lämplighet, ansåg respondenterna att Charlotte Kalla 

var lämplig att marknadsföra en energybar till ett genomsnitt på 5,95, medan hennes 

lämplighet att marknadsföra en chokladkaka endast visade sig vara 2,21. 

I det fall hon marknadsför en energybar förändras respondenternas attityd signifikant 

inom samtliga tre utfallsvariabler. Skillnaden är räknad på de genomsnittliga värdena på 

de tre utfallsvariablerna, och visar efter Charlotte Kallas engagemang en ökning mellan 

1,4 och 1,64 enheter. I den andra undersökningen, då hon istället marknadsför en 

chokladkaka, kan man även där se en signifikant skillnad i genomsnittsvärdena. I den 

undersökningen ser man ökningar i respondenternas attityd med värden mellan 1,071 

och 1,171 enheter. Se Tabell 1 till 4 för dessa sammanställningar, där tabell 1 och 2 visar 
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Tabell 1 

medelvärdet för respektive fråga medan Tabell 3 och 4 visar på skillnaden mellan 

medelvärdena på Fråga 3 och 5 i enkäterna.  

Paired Samples Statistics 

Kongruent  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Dålig – Bra Efter 4,84 75 1,091 ,126 

Dålig – Bra Före 3,36 75 ,981 ,113 

Pair 2 Ointressant – Intressant Efter 3,88 75 1,786 ,206 

Ointressant – Intressant Före 2,48 75 1,201 ,139 

Pair 3 Ejtilltalande – Tilltalande Efter 4,25 75 1,645 ,147 

Ejtilltalande – Tilltalanande Före 2,61 75 1,272 190 

 
 

Paired Samples Statistics 

Inkongruent  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Dålig - Bra - Efter 4,94 70 1,273 ,152 

Dålig - Bra- Före 3,77 70 1,241 ,148 

Pair 2 Ointressant - Intressant - Efter 4,87 70 1,532 ,183 

Ointresserad - Intresserad - Före 3,80 70 1,400 ,167 

Pair 3 Ej Tilltalande - Tilltalande - Efter 4,63 70 1,364 ,163 

Ej Tilltalande - Tilltalande - Före 3,49 70 1,422 ,170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 



 28 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

Inkongruent 

Paired Differences 

t df 
Sig.  

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
Pair 1 Dålig - Bra – Efter 

& 
Dålig - Bra- Före 
 

1,171 1,154 ,138 ,896 1,447 8,490 69 ,000 

Pair 2 Ointressant - 
Intressant – Efter 
& 
Ointresserad - 
Intresserad – Före 
 

1,071 1,397 ,167 ,738 1,405 6,417 69 ,000 

Pair 3 Ej tilltalande - 
Tilltalande - Efter  
&  
Ej tilltalande - 
Tilltalande - Före 

1,143 1,467 ,175 ,793 1,493 6,516 69 ,000 

 
 

 
 

Paired Samples Test 

Kongruent  

Paired Differences 

t df 
Sig.  

(2-tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Dålig - Bra - Efter  
& 
Dålig – Bra - Före 1,480 1,309 ,151 1,179 1,781 9,795 74 ,000 

Pair 2 Ointressant - 
Intressant – Efter  
& 
Ointressant – 
Intressant - Före 

1,400 1,533 ,177 1,047 1,753 7,907 74 ,000 

Pair 3 Ejtilltalande - 
Tilltalande – Efter  
& 
Ejtilltalande – 
Tilltalanande - Före 

1,640 1,557 ,180 1,282 1,998 9,125 74 ,000 

Tabell 3 

Tabell 4 
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5.2 Regressioner  

Efter att ha etablerat att Charlotte Kallas engagemang påverkade respondenternas attityd 

och köpbeteende går studien vidare till sin huvudsakliga statistiska metod. Genom att 

genomföra regressioner i SPSS kan man fastslå hur de tre beroende variablerna (hur man 

uppfattar produkten) påverkas av förändringar i de sex faktorerna. I praktiken 

undersöker man detta genom att öka en av faktorernas värde med en enhet, samtidigt 

som de övriga fem faktorerna hålls konstanta. Hur beroende utfallsvariablerna verkligen 

är av en faktor mäts genom att se hur mycket de förändras när man ökar den utvalda 

faktorn med en enhet. Annorlunda uttryckt mäter regressioner graden av inflytande en 

faktor har på de beroende variablerna. En uppdelning och genomgång av de tre beroende 

variablerna visar tydligast vilka faktorer som har en signifikant påverkan på dessa. 

5.2.1 Dålig – Bra 

I det fall då Charlotte Kalla är kongruent med produkten och marknadsför en energybar, 

kan man se att faktorn expertis signifikant påverkar hur bra man uppfattar produkten. 

När man ökar faktorn expertis med en enhet ökar – eller förbättras – konsumentens 

uppfattning om produkten med 0,155 enheter. Expertis är den enda faktorn som har en 

signifikansnivå under 0,1, men det tål att nämnas att både faktorerna omtyckthet och 

attraktivitet ligger förhållandevis nära denna signifikansnivå. Deras inflytande på denna 

variabel går att finna i Tabell 5 nedan. Den enda faktorn som i den andra enkäten – den 

där Charlotte Kalla marknadsför en chokladkaka – signifikant påverkar hur man 

uppfattar produkten är faktorn likhet. Som man kan avläsa nedan i Tabell 6 förbättras 

alltså konsumentens syn på produkten med 0,161 enheter när man ökar faktorn likhet 

med en enhet.  
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Kongruent 
Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,234 2,123  1,052 ,296   

Expertis ,155 ,052 ,435 2,992 ,004 ,531 1,884 

Tillförlitlighet -,027 ,070 -,060 -,394 ,695 ,481 2,077 

Attraktivitet ,098 ,066 ,184 1,490 ,141 ,733 1,364 

Likhet ,025 ,049 ,064 ,505 ,616 ,689 1,452 

Omtyckt -,152 ,093 -,197 -1,630 ,108 ,768 1,302 

Bekanthet -,090 ,097 -,118 -,934 ,354 ,697 1,435 

Dependent Variable: Dålig_Bra 

 

 

 

 

 
Inkongruent 
Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,115 1,963  1,078 ,285   

Expertis -,037 ,035 -,130 -1,077 ,286 ,819 1,220 

Tillförlitlighet ,002 ,070 ,003 ,022 ,983 ,539 1,855 

Attraktivitet -,029 ,058 -,066 -,506 ,615 ,709 1,410 

Likhet ,161 ,044 ,453 3,633 ,001 ,769 1,300 

Omtyckt -,020 ,142 -,023 -,144 ,886 ,456 2,193 

Bekanthet -,103 ,090 -,154 -1,151 ,254 ,669 1,495 

Dependent Variable: Dålig_Bra 

 

 

 
 

5.2.2 Ointressant – Intressant 

När man ser till den andra utfallsvariabeln, som behandlar huruvida konsumenten är 

intresserad eller inte av att köpa produkten, finner man även i detta fall faktorer med 

signifikant påverkan. I det kongruenta fallet ser man främst att faktorn likhet påverkar 

denna variabel. Man kan med hjälp av Tabell 7 nedan se att en ökning med en enhet i 

denna faktor leder till att intresset för att köpa produkten ökar med 0,122 enheter. Precis 

som i den förra utfallsvariabeln fanns det även här en ytterligare faktor, expertis, som 

nästan nådde den aktuella signifikansnivån på 0,1.  

Tabell 5 

Tabell 6 
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Resultatet från den inkongruenta studien i Tabell 8 visar även den på ett par faktorer 

som signifikant påverkar den aktuella utfallsvariabeln. Precis som i den kongruenta 

studien har faktorn likhet bevisats påverka hur intresserad konsumenten är av att köpa 

produkten. En ökning med en enhet i faktorn likhet ökar därmed intresset att köpa 

produkten med 0,165 enheter. Faktorn expertis har även den visat sig ha en signifikant 

påverkan på konsumentens intresse att köpa produkten. Men till skillnad från tidigare 

värden, har faktorn expertis den här gången en negativ påverkan på utfallsvariabeln. 

Detta innebär att när man ökar expertis med en enhet, så minskar konsumentens intresse 

för att köpa produkten med 0,106. 

 

 
Kongruent 
Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,554 2,588  ,601 ,550   

Expertis ,087 ,063 ,209 1,380 ,172 ,531 1,884 

Tillförlitlighet ,033 ,085 ,062 ,393 ,696 ,481 2,077 

Attraktivitet -,038 ,080 -,062 -,480 ,633 ,733 1,364 

Likhet ,122 ,059 ,272 2,050 ,044 ,689 1,452 

Omtyckt -,064 ,114 -,071 -,562 ,576 ,768 1,302 

Bekanthet -,086 ,118 -,097 -,732 ,466 ,697 1,435 

Dependent Variable: Ointressant_Intressant  

Inkongruent 
Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1,619 2,268  -,714 ,478   

Expertis -,106 ,040 -,305 -2,645 ,010 ,819 1,220 

Tillförlitlighet ,014 ,081 ,024 ,169 ,866 ,539 1,855 

Attraktivitet -,003 ,067 -,005 -,040 ,968 ,709 1,410 

Likhet ,165 ,051 ,386 3,237 ,002 ,769 1,300 

Omtyckt ,068 ,165 ,064 ,413 ,681 ,456 2,193 

Bekanthet -,007 ,104 -,008 -,064 ,949 ,669 1,495 

Dependent Variable: Ointressant_Intressant 

 

 

 
 

Tabell 7 

Tabell 8 
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5.2.3 Icke Tilltalande – Tilltalande 

Den sista utfallsvariabeln inkluderad i denna studie rör konsumentens tankar kring 

huruvida produkten är tilltalande eller inte. I den kongruenta undersökningen var det 

återigen faktorerna expertis och likhet som hade en signifikant påverkan på 

konsumenterna. Tabell 9 nedan visar hur en ökning i expertis med en enhet har en 

positiv påverkan på produktens tilltalandenivå med 0,154 enheter. På samma sätt visar 

den att en ökning med en enhet i faktorn likhet påverkar samma tilltalandenivå med 

0,104 enheter. Utöver dem var både bekanthet och omtyckthet nära signifikansnivån.  

I den inkongruenta studien är det återigen likhet som visar sig vara signifikant, och 

påverkar konsumentens tankar kring hur tilltalande produkten är (se Tabell 10). Faktorn 

likhet har en positiv påverkan på utfallsvariabeln. Som man kan avläsa ur tabellen leder 

en ökning med en enhet av faktorn likhet till en ökad tilltalandenivå med 0,142 enheter. 

Värt att nämna är att faktorn expertis var nära att nå signifikansnivån (0,118). 

 

 

Kongruent 
Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 4,076 2,483  1,641 ,105   

Expertis ,154 ,060 ,365 2,554 ,013 ,531 1,884 

Tillförlitlighet -,016 ,082 -,030 -,201 ,841 ,481 2,077 

Attraktivitet ,042 ,077 ,067 ,551 ,584 ,733 1,364 

Likhet ,104 ,057 ,229 1,827 ,072 ,689 1,452 

Omtyckt -,155 ,109 -,169 -1,420 ,160 ,768 1,302 

Bekanthet -,187 ,113 -,206 -1,653 ,103 ,697 1,435 

Dependent Variable: Ej Tilltalande_Tilltalande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9 



 33 

Inkongruent 
Model 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,217 2,583  -,084 ,933   

Expertis -,072 ,045 -,198 -1,583 ,118 ,819 1,220 

Tillförlitlighet -,097 ,092 -,163 -1,056 ,295 ,539 1,855 

Attraktivitet ,044 ,076 ,078 ,578 ,565 ,709 1,410 

Likhet ,142 ,058 ,315 2,434 ,018 ,769 1,300 

Omtyckt ,112 ,187 ,100 ,598 ,552 ,456 2,193 

Bekanthet -,066 ,118 -,077 -,556 ,580 ,669 1,495 

Dependent Variable: Ej Tilltalande_Tilltalande 

 

5.3 Kontroll för multikollinearitet 
För att försäkra regressionsanalysernas tillförlitlighet inkluderades ett ”snabbtest” för 

multikollinearitet. Den högra kolumnen i samtliga regressionanalyser, ”Collinearity 

Statistics”, testar nämligen för multikollinearitet. Det finns inget definitivt värde där 

gränsen dras, men praxis säger att toleransvärden under 0,2 tyder på väldigt höga 

korrelationer. Man vill därför se att toleransvärdet är så högt som möjligt (1 är max). 

Inget toleransvärde låg i den aktuella studien i närheten av miniminivån, vilket tyder på 

att multikollinearitet inte är ett problem i studien. (SPSS-akuten). Nedan följer en mer 

ingående kontroll för multikollinearitet. Genom att utföra en korrelationsanalys mellan 

samtliga sex faktorer kan man få mer ”talande” information om hur faktorerna 

korrelerar. 

5.3.1 Sambandet faktorerna emellan 

Som nämns i studiens teoriavsnitt har flertalet av de sex faktorerna visat sig vara 

sammankopplade på ett eller annat sätt. Detta har i praktiken inneburit att en ambassadör 

kan uppfylla höga värden på vissa faktorer som en bieffekt av att de uppenbart besitter 

höga värden på andra faktorer. Faktorer kan på så sätt ”spilla över” och påverka 

varandra, och i slutskedet även påverka ambassadörens sammanlagda trovärdighet och 

attraktivitet. Visar faktorerna på en alldeles för stark korrelation 

(korrelationskoefficienter på 0,8 eller högre) påverkar detta dock studiens 

regressionsanalys. Denna korrelationsanalys syftar alltså därför till att undersöka om 

studien måste ta hänsyn till multikollinearitet. Faktorerna har genomgått detta 

Tabell 10 
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korrelationstest i både det fall Charlotte Kalla marknadsför chokladkakan och 

energybaren. Den fullständiga tabellen går att finna nedan (se Tabell 11). 

Expertis – enkätsvaren från den kongruenta undersökningen visar att det finns 

signifikanta samband mellan expertis och faktorerna likhet och tillförlitlighet. 

Korrelationerna för de båda mäts till 0,397** för likhet respektive 0,584** för 

tillförlitlighet. Svaren från den inkongruenta undersökningen involverar exakt samma 

faktorer, men deras värden skiljer sig på ett betydande sätt från det kongruenta fallet. 

Korrelationen mellan expertis och likhet mäts till -0,244*, samtidigt som samspelet 

mellan expertis och tillförlitlighet fortfarande är positivt men endast mäts till 0,249*.  

Tillförlitlighet – när Charlotte Kalla är kongruent med produkten kan man se att 

tillförlitlighet är korrelerad med samtliga övriga faktorer. Bortsett från expertis som har 

redovisats ovan, samspelar denna faktor starkt med faktorerna likhet och bekanthet (se 

Tabell 11), samt förhållandevis starkt med faktorerna omtyckthet och attraktivitet. Man 

kan även se att tillförlitlighet tydligt samspelar med samtliga faktorer i den inkongruenta 

undersökningen i någon utsträckning. Värdena i tabellen tyder på att korrelationen 

mellan tillförlitlighet och faktorerna omtyckthet (0,619**), bekanthet (0,383**) 

respektive attraktivitet (0,458**) är påtagliga till en signifikansnivå på 0,01. Den 

resterande faktorn (exkluderat expertis som redovisades ovan) som är likhet mäts till 

0,281* och har en signifikansnivå på 0,05. 

Attraktivitet – den kongruenta undersökningen visar på att attraktivitet korrelerar 

förhållandevis starkt med faktorn omtyckthet då den mäts till 0,420** med en 

signifikansnivå på 0,01. Vidare visar den inkongruenta enkätstudien att attraktivitet rör 

sig i samspel med faktorerna omtyckthet (0,458**) och likhet (0,297*). Denna faktor 

delade även ett samband med tillförlitlighet i den inkongruenta undersökningen, vilket 

har redovisats ovan.  

Omtyckthet – denna faktor var i det kongruenta fallet korrelerad med faktorerna 

attraktivitet, tillförlitlighet och bekanthet. De två förstnämnda korrelationerna har redan 

redovisats i ovanstående faktorer. Den tredje och sista faktorn, bekanthet, visade sig vara 

korrelerad med omtyckthet till en signifikansnivå på 0,05, då korrelationen kan ses 

mätas till 0,259*. Som redan redovisats i tidigare faktorer, samspelar faktorn omtyckthet 

i det inkongruenta fallet starkt med faktorerna tillförlitlighet och attraktivitet. Utöver 



 35 

dessa två, samspelar omtyckthet även med både likhet (0,265*) och bekanthet (0,569*) i 

en signifikant utsträckning.  

Likhet – denna faktor har redan nämnts i flertalet tidigare korrelationer. Den enda 

korrelationen som inte tidigare nämnts för den kongruenta undersökningen är den med 

faktorn bekanthet. Samspelet mellan dessa två faktorer mäts till 0,395**, med en 

signifikansnivå på 0,01. I den inkongruenta undersökningen har samtliga signifikanta 

korrelationer redan redovisats ovan. Detta betyder att även bekanthet inte behöver 

redovisas, då faktorns samtliga korrelationer redan har nämnts. 

 Expertis Tillförlitlig Attraktivitet Omtyckt Likhet Bekanthet 

Expertis   0,249* 0,14 0,161 -0,244* 0,051 

Sig. (2-
tailed)   0,038 0,246 0,184 0,041 0,677 

n  70 70 70 70 70 

Tillförlitlig 0,584**   0,458** 0,619** 0,281* 0,383** 

Sig. (2-
tailed) 0   0 0 0,018 0,001 

n 75  70 70 70 70 

Attraktivitet -0,009 0,286*   0,458** 0,297* 0,228 

Sig. (2-
tailed) 0,939 0,013   0 0,012 0,058 

n 75 75  70 70 70 

Omtyckt -0,003 0,234* 0,420**   0,265* 0,569** 

Sig. 0,979 0,043 0   0,026 0 

n 75 75 75  70 70 

Likhet 0,397** 0,365** 0,179 0,181   0,193 

Sig. (2-
tailed) 0 0,001 0,124 0,119   0,109 

n 75 75 75 75  70 

Bekanthet 0,093 0,378** 0,095 0,259* 0,395**   

Sig.  0,425 0,001 0,418 0,025 0   

n 75 75 75 75 75  

 

 

 

Kongruent   
Inkongruent   

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2-svansad) 
* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2-svansad) 

Tabell 11 
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5.4 Samband mellan beroende variabler och faktorer 
 
För att undersöka om det finns enskilda samband mellan de sex faktorerna och 

respondenternas attityd till produkten (efter att den marknadsförs av Charlotte Kalla) har 

ett antal korrelationsanalyser utförts. Dessa analyser undersöker huruvida det finns 

samband mellan studiens tre beroende variabler (dålig/bra, ointressant/intressant och 

icke tilltalande/tilltalande) och de båda Source-modellernas sex faktorer (expertis, 

tillförlitlighet, attraktivitet, omtyckthet, likhet och bekanthet). Tabell 12 nedan visar på 

dessa samband för det kongruenta fallet där Charlotte Kalla marknadsför en energybar.  

Det första värdet i varje ruta (Pearson Correlation) visar den beräknade korrelationen 

mellan faktorerna och utfallsvariablerna i den kongruenta enkäten, till exempel 

sambandet mellan upplevd expertis hos ambassadören och hur bra man upplever att 

produkten är. Det andra värdet (Sig. 2-tailed) förklarar vilken signifikansnivå det första 

värdet har och sannolikheten att nollhypotesen stämmer. Nollhypotesen innebär 

exempelvis att det inte finns något linjärt samband mellan hur högt man rankar Charlotte 

Kallas expertis till produkten och hur bra eller dålig man upplever att produkten är. I 

fallet med dessa två variabler kan man avläsa att denna sannolikhet är 0 % (se Tabell 

12). Är detta värde högre än 0,05 är inte längre det övre värdet relevant att analysera. 

Det sista värdet (N) säger antalet enkätsvar i korrelationen.  

Kongruent Expertis Tillförlitlighet Attraktivitet Likhet Omtyckt Bekanthet 
Dålig_Bra Pearson Correlation ,413** ,179 ,081 ,165 -,154 -,109 

Sig. (2-tailed) ,000 ,125 ,492 ,156 ,187 ,353 
N 75 75 75 75 75 75 

Ointressant_ 
Intressant 

Pearson Correlation ,345** ,213 -,036 ,316** -,058 ,030 
Sig. (2-tailed) ,002 ,067 ,760 ,006 ,619 ,799 
N 75 75 75 75 75 75 

Ej Tilltalande_ 
Tilltalande 

Pearson Correlation ,419** ,168 ,006 ,263* -,161 -,130 
Sig. (2-tailed) ,000 ,149 ,962 ,023 ,169 ,265 
N 75 75 75 75 75 75 

 

 

Som man kan se i Tabell 12 ovan så finns det ett signifikant samband mellan faktorn 

expertis och respondenternas uppfattning av produkten med värden mellan 0,345** och 

0,419** och en signifikans på 0 till 0,002. Detta innebär att det finns en stark relation 

mellan hur högt värde respondenten anger på de påståenden som behandlar Charlotte 

Kallas expertis och hur högt värde respondenten anger för frågorna rörande inställningen 

till produkten. Ökade värden på expertispåståenden ger alltså sannolikt även ökade 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2 svansad)  
* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2 svansad) 
Tabell 12  
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värden på de beroende variablerna i de fall ambassadören ses som kongruent med den 

produkt hen marknadsför.  

Även faktorn likhet visar på ett samband mellan dess påståenden och respondentens 

attityd till produkten. På frågan om hur intresserad respondenten är av att köpa 

produkten kan man avläsa att likheten till ambassadören har ett starkt positivt samband 

med ett värde på 0,316** och ett signifikansvärde på 0,006. Likaså om man uppfattar 

produkten som icke tilltalande eller tilltalande finns det en relation mellan denna 

uppfattning och de påståenden som representerar likhetsfaktorn, till ett värde på 0,263* 

och en signifikans på 0,023.  

Övriga fyra faktorer saknar signifikant samband mellan faktorerna och attityden till 

produkten, och dessa värden är på så sätt inte intressanta att analysera vidare.  

Inkongruent Expertis Tillförlitlig Attraktivitet Likhet Omtyckt Bekanthet 
Dålig_Bra Pearson Correlation -,261* -,005 ,006 ,431** -,040 -,100 

Sig. (2-tailed) ,029 ,966 ,958 ,000 ,745 ,410 
N 70 70 70 70 70 70 

Ointressant_ 
Intressant 

Pearson Correlation -,385** ,091 ,105 ,481** ,125 ,095 
Sig. (2-tailed) ,001 ,455 ,386 ,000 ,302 ,433 
N 70 70 70 70 70 70 

Ej tilltalande_ 
tilltalande 

Pearson Correlation -,292* -,056 ,097 ,352** ,043 -,014 
Sig. (2-tailed) ,014 ,648 ,424 ,003 ,724 ,909 
N 70 70 70 70 70 70 

 
 

 

Tabell 13 visar även den sambandet för samma variabler som i Tabell 12, men i det 

scenario där Charlotte Kalla är inkongruent med produkten som hon marknadsför. 

Expertisfaktorn visar här på ett samband mellan dess påståenden och attityden till 

produkten. Det är dock värt att poängtera att sambanden är negativa med värdena -

0,261*; -0,292* och -0,385** och med signifikansnivåer på mellan 0,029 och 0,001. 

Likt den kongruenta Tabell 12 visar även Tabell 13 att likhetsfaktorn och uppfattningen 

av produkten har ett starkt signifikant samband. Detta åskådliggörs med värden mellan 

0,352** och 0,481** och signifikansnivåer på högst 0,003.  

Likt korrelationsanalysen för det kongruenta resultatet, visar även denna tabell att ingen 

av det övriga fyra faktorerna bedöms ha någon väsentlig relation till respondentens 

attityd till produkten. 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2 svansad)  
* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2 svansad) 
 
Tabell 13 
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6. Analys 
Analysdelen i denna studie ämnar knyta samman det resultat vi har fått fram i våra 

enkätundersökningar med de teorier och modeller vi har behandlat tidigare i arbetet. Analysen 
kommer på så sätt belysa de likheter och skillnader som finns mellan vår studie och tidigare 

forskning på området. 

Resultatet från studien indikerar på att främst två faktorer, expertis och likhet, 

signifikant påverkar konsumenternas attityd och köpbeteende. Expertis visade sig vara 

väldigt framstående i den kongruenta studien, medan likhet bevisade sig vara den mest 

inflytelserika faktorn när Charlotte Kalla var inkongruent med produkten. De övriga fyra 

faktorerna visade sig inte signifikant påverka studiens utfallsvariabler. Somliga av dem 

delade dock starka korrelationer med andra faktorer. Nedan följer en mer ingående 

analys av de två karaktärsdrag respondenterna värdesatte mest, samt andra relevanta 

faktorkorrelationer. 

6.1 Expertis 

Resultatet gällande expertis stärker Till och Busler’s (1998 och 2000) tidigare studier 

om Match-up Hypotesen, samt delvis Ohanians (1991) studie inom Source Credibility 

Modellen. Resultatet från den kongruenta undersökningen visar, precis som Till och 

Busler (1998 och 2000) kommer fram till, att expertis har ett starkt samband med 

utfallsvariablerna, samt bevisas ha en direkt påverkan på samma variabler. Charlotte 

Kallas expertis följer alltså inte bara samma ”mönster” som de tre utfallsvariablerna, 

utan kan även bevisas ha en signifikant inverkan på hur respondenten upplever 

produkten. Intressant nog visade sig expertis inte signifikant påverka respondenternas 

köpbeteende, vilket talar emot Ohanians (1991) studie som utnämnde expertis till den 

faktor med mest inflytande på konsumenternas köpbeteende. Utöver faktorns relation till 

de tre utfallsvariablerna kan man även konstatera att expertis korrelerar med faktorerna 

tillförlitlighet och likhet. Att expertis och tillförlitlighet går hand i hand är ingen nyhet, 

då de båda faktorerna ofta förekommer samtidigt hos en ambassadör (Peetz, 2012). Att 

expertis visade sig vara positivt korrelerad med likhet är ett mer outforskat samband som 

inte uppmärksammats i tidigare studier. 

Materialet från den inkongruenta studien tyder på vissa intressanta skillnader från det 

kongruenta resultatet. Eftersom Charlotte Kalla inte upplevs vara särskilt lämplig att 

marknadsföra chokladkakan, får expertis en begränsad roll som en positiv faktor i 

reklamkampanjen. Till och Busler’s (1998 och 2000) slutsats om expertis som den mest 

effektiva faktorn kan även appliceras på denna studie. Det kanske mest intressanta med 
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faktorn expertis inom den inkongruenta studien är att B-koefficienten är negativ. Detta 

skulle i praktiken innebära att expertis har en negativ påverkan, och därmed försämrar 

respondenternas attityd till produkten. Charlotte Kallas avsaknad av expertis i den 

inkongruenta studien visade nämligen på raka motsatsen till respondenternas attityd när 

hon marknadsförde en kongruent produkt. Detta resultat stöds av Till och Busler (1998 

och 2000) – som utnämner expertis som den mest effektiva faktorn för förbättringar i 

produktattityd och köpbeteende – då även avsaknaden av expertis kan som denna studie 

visar, leda till en negativ påverkan. Man kan ha sina teorier om varför resultatet visade 

en negativ påverkan. Men det som dock kan sägas med säkerhet är att expertis inte 

framstår som en av de mer effektiva faktorerna vid användandet av en inkongruent 

ambassadör.       

6.2 Likhet 
Den faktor som bortsett från expertis visade sig stjäla undersökningens uppmärksamhet 

var likhet. I den kongruenta studien tyder resultatet på att det finns ett samband mellan 

hur intresserad respondenten var att köpa produkten, och hur mycket gemensamt hen 

ansåg sig ha med ambassadören. Likhet visade sig ha en signifikant påverkan på 

respondentens intresse för att köpa produkten, vilket är särskilt intressant då tidigare 

studier – som specifikt har haft i syfte att finna den faktor som tydligast påverkar 

köpbeteende – inte har riktat fokus mot denna faktor (Ohanian, 1991). Ohanian är en av 

de mer framstående forskarna på faktorernas påverkan på köpbeteende. Hennes studie 

involverar dock endast de tre faktorer som tillhör Source Credibility Modellen (expertis, 

tillförlitlighet och attraktivitet). Resultatet från denna undersökning indikerar alltså på 

att ytterligare en faktor, likhet, bör nämnas i de konversationer som rör faktorers 

inflytande på just köpbeteende.  

I den kongruenta undersökningen kan man konstatera att likhet både korrelerar och 

påverkar respondentens intresse att köpa produkten och dennes allmänna åsikter om 

produkten som tilltalande. Utöver faktorns relation till utfallsvariablerna är likhet även 

korrelerad med en majoritet av faktorerna. Flera av dessa korrelationer, bland annat de 

med tillförlitlighet och expertis, har redan tidigare observerats. Som tidigare nämnt kan 

likhet till exempel ofta leda till tillförlitlighet då konsumenter ofta har förtroende för 

ambassadörer de anser sig lika (Desphande & Stayman, 1994).  
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I den inkongruenta undersökningen visar likhet en än starkare korrelation och påverkan 

på utfallsvariablerna. Studiens regressioner tyder på att faktorn är oerhört effektiv och 

viktig när man använder sig av en inkongruent ambassadör. Likhet korrelerar sen även 

med ett antal av de övriga faktorerna (tillförlitlighet, expertis, attraktivitet och 

omtyckthet), varav de flesta var tillkännagivna redan innan. Efter genomgången av 

regressionsanalysen kan man konstatera att likhet är den faktor som har tydligast 

påverkan på respondenternas tankar kring produkten i de fall man använder en 

inkongruent ambassadör.      

6.3 Övriga indikationer 
Utöver dessa två ledande faktorer fann studien även en del andra indikationer rörande de 

resterande faktorerna. Ingen av de kvarvarande faktorerna var korrelerade med någon av 

de tre utfallsvariablerna, men flertalet var däremot korrelerade med varandra. Vad vidare 

gäller regressionsanalyserna ser man att inga faktorer, bortsett från expertis och likhet, 

visade sig signifikant påverka respondentens attityd till produkten eller hens 

köpbeteende. Regressionstabellerna i studiens resultatdel visar att ett fåtal regressioner 

rörande de övriga faktorerna kommer nära den accepterade signifikansnivån på 0,1. Men 

eftersom de inte når hela vägen fram, kan dessa inte inkluderas bland de faktorer som 

påverkar utfallsvariablerna.  

De indikationer studien visar om faktorn attraktivitet i de båda undersökningarna stödjer 

de slutsatser Till och Busler (1998 och 2000) kommer fram till i sina två studier. Man 

kan tydligt se att attraktivitet har en förhållandevis tillbakadragen roll i de fall 

ambassadören har fått i uppgift att marknadsföra en produkt som inte är tänkt att 

förstärka konsumentens utseende. Eftersom studiens produkter inte kan ses som direkt 

attraktivitetsfrämjande, har ambassadörens utseende nästan ingen betydelse. Detta 

betyder dock inte att respondenterna uppfattar henne som oattraktiv, utan bara att hennes 

utseende inte kommer påverka utfallsvariablerna.  

Man ska komma ihåg att trots att vissa faktorer inte visar sig signifikant påverka 

utfallsvariablerna betyder det inte att de bör förbises. Faktorerna visade sig nämligen 

korrelera med varandra i förhållandevis bred utsträckning. En faktor som attraktivitet 

kan därför fortfarande vara relevant i marknadsföringskampanjer då den samspelar med 

andra faktorer såsom faktorn omtyckthet. Detsamma gäller för faktorn tillförlitlighet 

som inte heller visade sig ha en signifikant påverkan på respondenterna. Tillförlitlighet 

förblir dock relevant på grund av dess starka korrelation med expertis och likhet. 
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Sambandet mellan de två sistnämnda faktorerna har länge varit vedertaget av forskare på 

området. Anledningen till att tillförlitlighet inte visade sig påverka respondenternas 

uppfattning skulle möjligen kunna förklaras av Ohanian (1991), som i sin artikel 

förklarar att bristande tillförlitlighet ofta bottnar i att konsumenterna är medvetna om att 

ambassadörer blir generöst betalda för att marknadsföra produkter.   
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7. Slutsats och Diskussion  
I detta avslutande avsnitt drar vi slutsatser baserade på vad vi har fått fram av vår 

undersökning, samt diskuterar dessa i relation till de tidigare teorierna. Slutligen tar vi även 
upp hur företag i framtiden kan använda sig av studien, samt vilka möjligheter vi ser för 

framtida forskningsområden.  

Denna studie har haft som mål att etablera vilka karaktärsdrag en ambassadör bör 

utstråla för att kunna påverka konsumenternas attityd och köpbeteende. För att nå 

studiens mål användes de sex faktorerna som figurerar i Source Credibility Modellen 

och Source Attractiveness Modellen. Med hjälp av två fiktiva scenarion, involverande 

en kongruent och en inkongruent marknadsföringskampanj, hade studien i uppgift att 

kartlägga vad konsumenterna värdesätter och indirekt beskriva den mest effektiva 

ambassadören. Till hjälp hade studien två internetbaserade enkätundersökningar, som 

var konstruerade utifrån tidigare studier inom ämnet. Det utfördes sedan ett antal 

regressionsanalyser på den data som enkäterna samlade in, för att hitta vilken eller vilka 

faktorer som har störst påverkan på de beroende variablerna. Regressionsanalyserna 

föranleddes dock av korrelationsanalyser med syftet att utöka förståelsen kring 

konsumenternas preferenser.  

Studiens resultat har kårat sina respektive vinnare för den kongruenta och den 

inkongruenta studien. Precis som tidigare studier redan har påvisat visade sig expertis ha 

en dominerande roll i den kongruenta undersökningen, även när samtliga sex faktorer 

undersöktes samtidigt. Det var dock mer ovisst vilken faktor som skulle visa sig 

framstående i den inkongruenta undersökningen. Men efter undersökningen kan det 

konstateras att faktorn likhet tydligt visade sig påverka de tre utfallsvariablerna. Att 

använda sig av en ambassadör som konsumenter kan identifiera sig själva med är alltså 

oerhört effektivt när man som företag väljer att använda sig av en ambassadör som inte 

är kongruent med produkten.  

En tänkbar förklaring som kan ligga till grund för den tydliga påverkan likhet har i den 

inkongruenta undersökningen, skulle kunna vara kopplingen till faktorn tillförlitlighet. 

Denna faktor är nämligen starkt kopplad till de mest framträdande faktorerna i både det 

kongruenta fallet (expertis) och det inkongruenta fallet (likhet), och skulle därför kunna 

ses som en gemensam nämnare. Studien ger tydliga indikationer på att konsumenter 

värdesätter att en ambassadör är trovärdig, men att det samtidigt finns olika sätt att 

uppnå trovärdighet. I det kongruenta fallet når man trovärdighet genom att samarbeta 

med en ambassadör som besitter expertis, vilket ofta även ”spiller över” på faktorn 
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tillförlitlighet. Höga värden på dessa två faktorer resulterar alltså i en hög sammanlagd 

trovärdighet, vilket i sin tur påverkar konsumentens produktattityd och köpbeteende 

positivt. I det inkongruenta fallet uppnår man trovärdighet genom att faktorn likhet är 

starkt kopplad och ”spiller över” på tillförlitlighet, som i sin tur ökar den sammanlagda 

trovärdigheten. Peetz (2012) för i sin studie ett liknande resonemang kring hur de olika 

faktorerna samverkar. 

Som nämns i Metodkritiken bör man vara försiktig med att påstå att de kausala 

sambanden i denna studie kan ses som fullständigt generella vid alla kongruenta och 

inkongruenta marknadsföringskampanjer. Med resultatet av denna studie, i kombination 

med vad som redan har konstaterats av tidigare forskare, vill författarna påstå att 

ambassadören behöver utstråla olika karaktärsdrag beroende på produkttypen hen 

marknadsför. Det finns alltså ingen universell formel som är mest effektiv vid alla 

marknadsföringskampanjer. Den aktuella studien visar därmed som mest kausaliteten 

vid marknadsföring av den aktuella produkttypen, eller vid marknadsföring som knyter 

an till faktorn expertis.    

7.1 I företagens intresse  

Denna studie kan hjälpa företag som i framtiden vill använda sig av en ambassadör för 

att marknadsföra sin produkt. Studiens främsta upptäckt är den påverkan som faktorn 

likhet har på en konsument då ambassadören anses inkongruent med sin produkt. Det 

blir därmed viktigt att företag samarbetar med celebriteter som anses vara ”en av folket” 

i de fall inkongruenta ambassadörer används. Det som företag dock måste tänka på är att 

en enskild faktor sällan påverkar resultatet i sin ensamhet. Man bör därför vara 

medveten om de samband som finns mellan de olika faktorerna och hur de påverkar 

varandra. I de fall då ambassadören är kongruent med den produkt hen marknadsför ser 

man att en hög grad av expertis hos ambassadören har en positiv inverkan på 

konsumenten. Även här måste dock företag som vill använda sig av en kongruent 

ambassadör tänka på att faktorn expertis inte spelar ut alla andra faktorer, utan att det 

finns starka relationer mellan faktorn expertis och andra faktorer som påverkar 

konsumentens attityd till produkten.  
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7.2 Framtida forskning 
Eftersom att denna studie inte har haft i syfte att analysera tänkbara skillnader mellan 

olika demografiska segment, såsom ålder och kön, skulle detta kunna vara en potentiell 

forskningsfråga för framtiden. Det är ingen hemlighet att företag ofta inriktar sig på 

specifika demografiska målgrupper, vilket betyder att kunskap kring vad dessa grupper 

värdesätter mycket väl skulle kunna ligga i företagens intresse. Vidare finns det goda 

möjligheter att komplettera det aktuella området med ytterligare studier rörande 

kongruenta ambassadörer. I dagsläget har de framstående studierna endast utfört 

undersökningar som parat ihop faktorn expertis med professionella idrottare. Framtida 

studier skulle kunna använda sig av andra typer av celebriteter vid kongruenta 

undersökningar.    
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9. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Hejsan gott folk, 

 

Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats i marknadsföring vid Uppsala 
Universitet och skulle verkligen uppskatta om ni kunde avvara 4-5 minuter för att 
svara på vår enkät. Vårt arbete handlar om hur företag använder sig av kända 
personer i sin marknadsföring – ett fenomen som på engelska kallas ”celebrity 
endorsements” – och hur företag går till väga när de väljer sin ”endorser”. 

Celebrity endorsement = När ett företag använder sig av en känd person i 
marknadsföringssyfte, och kopplar samman kändisens goda egenskaper med 
produkten eller företaget.   

En majoritet av våra frågor besvaras på en 7-gradig skala, som sträcker sig 
mellan två extremer. De resterande frågorna har i syfte att kategorisera er som 
respondenter, eller syftar till att ge oss snabba svar. Undersökningen är 
fullständigt anonym! Enkät innehåller även fabricerade annonser. 

Tack så mycket/ 

Kristian & David 
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Bilaga 2 
 

Hejsan gott folk, 

Vi skriver för tillfället vår kandidatuppsats i marknadsföring vid Uppsala 
Universitet och skulle verkligen uppskatta om ni kunde avvara 4-5 minuter för att 
svara på vår enkät. Vårt arbete handlar om hur företag använder sig av kända 
personer i sin marknadsföring – ett fenomen som på engelska kallas ”celebrity 
endorsements” – och hur företag går till väga när de väljer sin ”endorser”. 

Celebrity endorsement = När ett företag använder sig av en känd person i 
marknadsföringssyfte, och kopplar samman kändisens goda egenskaper med 
produkten eller företaget.     

En majoritet av våra frågor besvaras på en 7-gradig skala, som sträcker sig 
mellan två extremer. De resterande frågorna har i syfte att kategorisera er som 
respondenter, eller syftar till att ge oss snabba svar. Undersökningen är 
fullständigt anonym! Enkät innehåller även fabricerade annonser. 

Tack så mycket/ 

Kristian & David 
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