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Sammandrag 

Forskningen kring marknadsföring med kändisar har fokuserat på hur företag väljer den 

lämpligaste endorsern för just sitt varumärke och hur associationerna mellan produkten och 

kändisen spelar in på annonseffekter. Det har visats i flera studier att konsumenternas 

uppfattning av kändisen som person återspeglas i betraktarens annonsattityd och 

varumärkesattityd. Vi har valt att fokusera vår uppsats på effekterna av marknadsföringen av 

kvinnoparfymen Chanel No. 5 och jämfört konsumenternas uppfattning för en manlig 

respektive en kvinnlig ambassadör.  

 
Studien är uppdelad i två enkäter där vi med kvantitativa metoder undersöker två olika 

ambassadörer som marknadsfört produkten Chanel No. 5. Vi har valt en manlig (Brad Pitt) 

och en kvinnlig ambassadör (Marilyn Monroe). 

 
Resultatet visade på en skillnad mellan de två ambassadörerna i både sambandet mellan 

annonsattityd/varumärkesattityd och konsumentens uppfattning av ambassadören. Resultatet 

bekräftade även gängse uppfattning om att en kvinna som marknadsför en kvinnoparfym har 

en bättre matchning jämfört med den manliga. För den kvinnliga ambassadören med starkare 

anknytning till varumärket kunde vi se tydliga samband för både annonsattityd och 

varumärkesattityd medan för ambassadören med mindre anknytning fanns det främst 

samband för annonsattityden medan för varumärkesattityden fanns det knappt några samband 

alls. 
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1	  Inledning	  
 

Företag spenderar mycket pengar på att låta välkända ambassadörer marknadsföra deras 

produkter. I utbyte förväntas ambassadören fånga konsumentens uppmärksamhet, få dem att 

minnas annonsen, förbättra image och allra helst öka lusten att köpa produkten. (Byrne m fl. 

2003) Att använda sig av en välkänd ambassadör när en produkt marknadsförs ses som en 

etablerad marknadsföringsstrategi och har varit det under en längre tid. Första gången 

metoden användes var kring 1900-talsskiftet. Ett exempel är den engelska drottningen 

Victoria som år 1894 gjorde reklam för chokladmärket Cadbury’s Cocoa. (Cadbury, 2012) 

Forskning har visat att kända ambassadörer är mer effektiva när det gäller att kommunicera 

budskap till konsumenterna eftersom de ses som pålitliga, attraktiva eller experter inom 

området som produkten exponeras i. (Erdogan, 1999) Användningen av ambassadörer har i 

regel visat sig stärka bilden av företagets produkt. (Atkin & Block, 1983; McCracken, 1989) 

1.1	  Bakgrund 
 
Ambassadörer som har en överensstämmande bild med produkterna de gör reklam för 

resulterar enligt match-up teorin i en effektivare marknadsföring. (Till & Busler, 1998) Med 

match-up menas att ambassadörens stil och produktens budskap bör överensstämma för att 

marknadsföringen ska bli så lyckad som möjligt. Graden av överensstämmande mellan 

varumärket och ambassadören mäts i kongruens, det vill säga hur väl ambassadören och 

produkten anses passa ihop. Ju högre kongruens desto bättre matchar varumärket och 

ambassadören ihop. (Kamins & Gupta, 1994)  

 

Numera används ambassadörer flitigt i marknadsföring och konsumenterna har därför vant sig 

vid denna typ av reklam. Att tränga igenom mediebruset har därför blivit svårare och 

etablerade företag som oftast använder sig av samma typ av ambassadörer som matchar 

varumärket tenderar därför att försvinna i mängden. Att använda sig av en ambassadör som 

inte matchar varumärket kan därför tränga igenom mediebruset och skapa mer 

uppmärksamhet. (Törn, 2012) Ny forskning visar att etablerade varumärken kan få mer 

positiva effekter på konsumenternas uppmärksamhet, ihågkommande och attityd till annonsen 

genom att använda sig av varumärkes-inkongruent reklam. Törn och Dahlen (2008) visade i 

en studie att inkongruent reklam lättare nådde fram genom mediebruset och konsekvensen blir 

att konsumenterna studerar reklamen under längre tid. Uppmärksamheten kring annonsen blir 
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ett diskussionsämne bland konsumenterna och marknadsföringen sker muntligt mellan dem. 

Risken med att använda reklam som är inkongruent, är om den är för inkongruent kan den 

skada varumärkets image. Det måste således noga övervägas hur reklamen ska utformas för 

att skapa positiv uppmärksamhet. (Törn & Dahlen, 2008) 

 
Vi har i texten valt att översätta de engelska begreppen Source Credibility/Attractiveness och 

celebrity endorser till svenska, vi benämner celebrity endorser som ambassadör och Source 

Credibility och Source Attractiveness har översatts till källans trovärdighet, attraktivitet och 

expertis. Begreppet ”källans trovärdighet” innebär i detta sammanhang ”ambassadörens 

trovärdighet”. Hade begreppet ”ambassadörens trovärdighet” använts istället finns det en 

överhängande risk att detta kan misstolkas som ett attribut hos ambassadören istället för teorin 

kring Source Credibility. 

1.2	  Fallet	  Chanel	  No.	  5	  -‐	  ett	  exempel	  på	  inkongruens?	  
	  
Modehuset Chanel grundades i början av 1900-talet av Gabrielle “Coco” Chanel. I en liten 

butik i Paris designade och sålde hon kläder och hattar som snabbt blev populära bland en 

hängiven skara kunder. Den första kvinnoparfymen som fick namnet Chanel No. 5 lanserades 

på 1920-talet och den blev direkt en storsäljare. Efter succén med butikerna var hon redan 

känd som en av de stora inom modebranschen i Paris och lanseringen av parfymen kom att 

revolutionera kvinnors användande av parfym. (BBC News, 2011)  

 
Chanel No. 5 har genom åren marknadsförts på många olika sätt, men det var först under 

1950-talet som kvinnoparfymen fick ett rejält uppsving efter att Marilyn Monroe på frågan 

”vad hon hade på sig när hon sov” svarade, ”Five drops of Chanel No 5”. Efter det blev hon 

och är även idag starkt sammankopplad med produkten Chanel No. 5. (The Marketing 

Agency Talk, 2009) 

 
Det skulle sedan dröja tills 1990-talet innan Chanel återigen använde sig av en ambassadör i 

deras marknadsföring då den franska skådespelerskan Carole Bouqet blev deras nya 

ambassadör. Senare följdes hon upp av skådespelerskorna Nicole Kidman och Audrey 

Tautou. Chanel No. 5 har sedan starten varit en av världens mest sålda parfymer och nyligen 

lanserades en kampanj med Brad Pitt som frontfigur. Efter många år med kända kvinnliga 

skådespelerskor som ambassadörer bryts därmed den dittills kvinnodominerande trenden. Han 
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blir den första manliga ambassadören i parfymens 91 år långa historia och inleder således en 

ny era för hur Chanel No. 5 marknadsförs. (Sunday Times, 2012) VD för “Chanel Fragrance 

& Beauty”, Andrea D’Avack sa i en intervju publicerad på thehotzoneusa.com 

 
“It is the first time we’ve had a man speaking about a women’s fragrance. We think very 

much that the perfume is a seduction between a man, a woman and the perfume. No.5 is our 

leading fragrance, and we are willing to make the investment to keep it on that level.” (The 

Hot Zone USA, 2012) 

 
Som angetts ovan har Chanel tidigare bara använt sig av kvinnliga ambassadörer i sin 

marknadsföring av parfymen Chanel No. 5, när de nyligen lanserade en kampanj med Brad 

Pitt som deras nya ansikte fick den stort genomslag och blev snabbt ett samtalsämne i 

nyhetsvärlden. (Sunday Times, 2012) Här lyckades Chanel tränga igenom mediebruset och 

fånga konsumenternas uppmärksamhet genom att använda en manlig ambassadör, något som 

tyder på att Brad Pitt är mindre kongruent jämfört med Chanels tidigare ambassadörer.	  

1.3	  Problemdiskussion	  
	  
Chanels nya reklamkampanj med Brad Pitt innehåller en annorlunda gestalt mot tidigare 

eftersom det är en man som marknadsför en kvinnlig produkt där det tidigare enbart har varit 

kvinnliga ambassadörer. Effekterna av valet av en manlig ambassadör i en kvinnoorienterad 

värld är ett annorlunda strategival som lyckats skapa uppmärksamhet kring deras produkt 

eftersom valet av en manlig ambassadör bryter mönstret. (Sunday Times, 2012) Det faktum 

att det är en unik händelse gör det intressant att studera hur attityden till varumärket påverkas 

av en manlig ambassadör. Händelsen gör det även intressant att undersöka om Brad Pitt anses 

vara en trovärdig ambassadör för Chanel No. 5 och i så fall på vilka grunder speciellt vid en 

jämförelse med en mer traditionell ambassadör som Marilyn Monroe. 

 

I samma intervju till The Hot Zone USA (2012) säger D’Avack “We believe this dynamic, 

modern campaign will make people think in a completely different way about No.5.” 

D’Avacks uttalande visar på att företaget förväntade sig att konsumenternas uppfattning om 

Chanel No. 5 skulle förändras. Att Brad Pitt har lyckats skapa uppmärksamhet kan bekräftas 

med en sammanställning av alla sökningar som gjorts på Google som inkluderar alla 

ambassadörer för Chanel No. 5. I diagram 1 ses tydligt att Brad Pitt har sökts på betydligt fler 
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gånger än de övriga ambassadörerna på Googles sökmotor. Uppmärksamheten av valet av en 

manlig ambassadör har även uppmärksammats i bloggar och tidningsartiklar.   

 

 
Diagram 1: Google Trends för Chanel och deras ambassadörer (2012) 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang ställer vi frågan hur konsumenterna ser på den 

manliga ambassadören som marknadsförare för varumärket? Brad Pitt har som ny frontfigur 

för Chanel No. 5 blivit omdiskuterad och vi ställer oss frågan vad effekterna resulterat i. 

 

Vi vill undersöka hur konsumenternas uppfattning av ambassadören påverkar attityden till 

annons och varumärke genom att studera ambassadörens trovärdighet, attraktivitet och 

expertis. Uppsatsen har sin grund ifrån bloggar och artiklar men även ifrån D’Avacks 

uttalande om en ”annorlunda väg för Chanel No. 5”. D’Avacks uttalande antydde valet av en 

manlig ambassadör för en kvinnoparfym, vilket uppfattas som ett medvetet oortodoxt val. Vi 

vill undersöka om teorierna om inkongruens spelar in vid om valet av en manlig ambassadör 

som marknadsför en kvinnoparfym och konsumenternas syn på annons och varumärke.  

 

Problemdiskussionen kommer att kretsa kring följande frågor; 

1) Hur upplever konsumenterna varumärket, annonsen och ambassadören?  

2) Vilka effekter kan källans trovärdighet, attraktivitet och expertis ha när det kommer till 

annonsattityd?  

3) Vilka effekter kan källans trovärdighet, attraktivitet och expertis ha när det kommer till 

varumärkesattityden (efter att ha sett annonsen)?  



	  
8	  

1.4	  Syfte	  
	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur valet av en manlig ambassadör påverkar attityden 

till varumärket och annonsen för Chanel No. 5 som tidigare enbart har haft kvinnliga 

ambassadörer.  

1.5	  Avgränsning	  
	  
I vår undersökning har vi valt att ta med två ambassadörer som gjort reklam för Chanel No. 5, 

Brad Pitt och Marilyn Monroe. Undersökningen kommer enbart att rikta in sig på reklam som 

är uttryckt i skrift, dvs. Chanels officiella reklamaffischer och inte deras reklamfilmer. 

Anledningen till att avgränsa uppsatsen till enbart två ambassadörer är för att Monroe 

tydligast personifierar produkten Chanel No. 5 och har därmed den starkaste kopplingen av 

Chanels tidigare ambassadörer. Uppsatsens syfte är att undersöka påverkan av en manlig och 

en kvinnlig ambassadör och därmed blir Brad Pitt ett självklart val som den enda manliga 

ambassadören i Chanels historia.   

 

1.6	  Disposition  
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Kap. 1 kommer inleda läsaren i vad uppsatsen kommer behandla. I kap. 2 kommer relevant 

teori på området att beröras och kommer vara grund till resterade arbete. Kap. 3 behandlar 

metoden som används för att besvara syftet med uppsatsen. I kap. 4 kommer resultatet från 

enkäterna att redovisas som därefter följs av en analys (kap. 5). Kap. 6 kommer författarna att 

framföra vad uppsatsen har bidragit med en jämförelse av teori- och empiriavsnitten. Kap.7 

innehåller källförteckningen  
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2	  Teori	  

I teoriavsnittet presenterar vi existerande forskning som relaterar till vår frågeställning och 

syfte. Vi inleder med begreppet varumärket och fortsätter sedan med de befintliga teorierna 

för hur man mest effektivt väljer en kändis som ambassadör för ett varumärke. Det som är 

relevant för uppsatsen är dock effekterna av dessa teorier och i vilken grad de är gällande i 

Brad Pitts marknadsföring av Chanel No.5. 

2.1	  Varumärket	  
	  
Det finns ingen klar definition för vad ett varumärke är men varumärkesstrategen Marty 

Neumier har sammanfattat det till: 

	  
”A brand is a person’s gut feeling about a product, service or organization.”	  (Neumeier, 

2006, p. 149)	  

	  
Ett varumärke är en mental association som talar om för köparen vad hen kan förvänta sig. 

Det kan vara ett namn, en symbol, en benämning eller ett tecken som används för att 

identifiera ett företag och dess produkter eller tjänster. Varumärket kan delas in i fyra nivåer, 

den första är varumärkets attribut, som utgörs av produkten specifika egenskaper. Den andra 

nivån är produktens fördelar i form av den funktionella och känslomässiga nytta den kan ha 

för konsumenten. Varumärkets värderingar utgör den tredje nivån som bör återspegla 

kundernas värderingar. Den sista nivån är varumärkets personlighet, dvs vilka associationer 

konsumenterna har till varumärket. (Kotler, 2008)  

 
En annons kan i högre eller lägre grad påverka ett varumärke beroende på konsumenternas 

tidigare uppfattning av varumärket. För ett varumärke som konsumenten känner igen har 

denne redan en uppfattning och ett varumärkesschema med associationer lagrade. En 

annonspåverkan på varumärket är således lägre för mer etablerade företag där konsumenterna 

redan har en uppfattning om företaget sedan tidigare. (Törn, 2012) 
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2.2	  Celebrity	  Endorsement	  
 
Celebrity endorsement har definitionen;  

 
Any individual who enjoys public recognition and who uses the recognition on behalf 

of a consumer good by appearing with in an advertisement. (McCracken, 1989) 

 
Individen som marknadsför kan ha olika bakgrund, alltifrån en vanlig konsument till en 

välkänd person men för att kategoriseras inom begreppet ”Celebrity Endorsement” krävs det 

att personen i fråga är välkänd.	  

	  

2.2.1	  Fördelen	  med	  igenkänningsbara	  ambassadörer	  

Företag har insett att det finns många fördelar med att använda sig av en välkänd ambassadör 

vid marknadsföring. Forskning har visat att kända ambassadörer anses generellt ha högre 

trovärdighet, attraktivitet och expertis än en okänd person. (Atkin & Block, 1983; Petty & 

Cacioppo, 1983) Tack vare dessa egenskaper får ambassadören mer uppmärksamhet från 

konsumenterna samtidigt som företagen gynnas av att använda kända ambassadörer vid sin 

marknadsföring. I USA är ambassadörer synliga i uppskattningsvis 20-25 % av all tv-reklam. 

(Agrawal & Kamakura, 1995) Globalt sett får dessa siffror ändå ses som låga i jämförelse 

med övriga länder. I Storbritannien ligger siffran på över 25 % medan det i Asien snarare är 

regel än undantag att använda sig av igenkänningsbara ambassadörer (Sydkorea, 57 % och 

Japan 85 %). (Choi, Lee & Kim, 2005)  

 
Att använda sig av kända ambassadörer är även ett effektivt sätt att ta sig in i nya utländska 

marknader (Erdogan, 1999). En känd person har lättare att få uppmärksamheten samt att 

bibehålla intresset hos allmänheten. Framförallt gäller detta ambassadörer som är i toppen av 

sin karriär och exponerar sig för media. Eftersom människor exponeras för otaliga annonser är 

det viktigt att reklamen också är iögonfallande. (Dyson & Turco, 1998) 

 
Företag använder kända ambassadörer främst ur ett resultatperspektiv då det är både enkelt 

och tidseffektivt samtidigt som marknadsföringen blir mer trovärdig och budskapet mer 
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minnesvärt (Friedman & Friedman, 1978; Kamins m fl. 1989; Till, 1998) Reklam som 

innehåller kända ambassadörer underlättar även för företag som vill förbättra eller behålla sin 

image. När produkter ska introduceras kan ambassadörer användas för att ge produkten en 

viss personlighet och image (Dickenson, 1996). Både De Mooij (1994) och Erdogan (1999) 

nämner att språkliga och kulturella skillnader är de främsta hindren när ett företag träder in i 

en utländsk marknad. Ett sätt att överkomma dessa problem skulle enligt teorin vara att 

använda sig av en internationellt känd person. Dessa har redan en stor global genomslagskraft 

och skulle kunna underlätta introduktionen av en produkt om ambassadören redan är känd på 

marknaden (Erdogan, 1999). 

 
En välkänd ambassadör skapar också mer uppmärksamhet kring annonsen och produkten. 

(Törn, 2012) Uppmärksamhet är en aktivitet då konsumenter använder mer av sin mentala 

aktivitet åt till exempel en annons än åt något annat (Dubois, 2000). Eftersom attraktiva 

personer väcker mer uppmärksamhet än mindre attraktiva personer använder företag även 

attraktiva men mindre kända ambassadörer. Det framkallar även en mer positiv känsla när det 

är en attraktiv ambassadör. (McCracken, 1989) 

2.3	  Teorier	  vid	  val	  av	  ambassadör	  
	  
Vid val av ambassadörer finns ett fåtal teorier som kan bidra med hjälp. I början av 1950-talet 

introducerades en teori för källans trovärdighet som senare kompletterades med teorin om 

källans attraktivitet (Hovland m fl. 1953, McGuire, 1985). Dessa teorier, som utgår ifrån 

källan, vilket i detta sammanhang är ambassadörens egenskaper, kompletterades senare med 

match-up teorin som fokuserar mer i överförandet av budskapet från ambassadören till 

produkten (McCracken, 1989). Senaste bidraget till forskningen är inkongruens-teorin som 

bygger på Törns (2012) forskning där uppmärksamhet riktas till annonser där ambassadören 

inte överensstämmer i lika hög grad med produkten de marknadsför. 

 

Sambandet mellan källans trovärdighet, attraktivitet, expertis och attityder till varumärket har 

tidigare undersökts av Misra och Beatty (1990) som visade på skillnader mellan överföring 

för ambassadörer med olika grad av kongruens. I studien undersöktes konsumenternas 

åminnelse av ett varumärke vid exponering av ambassadörer med låg och hög matchning till 

detsamma och därefter hur ambassadörens egenskaper överfördes. De kunde påvisa ett tydligt 

samband mellan attityd till varumärket och ambassadörens trovärdighet, attraktivitet och 

expertis vid fall med högre kongruens mellan de båda. För ambassadörer med lägre kongruens 
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fanns det däremot inget samband. (Misra & Beatty, 1990) Teorierna om källans trovärdighet 

och attraktivitet består av tre dimensioner, trovärdighet, attraktivitet och expertis. Dessa 

dimensioner består i sin tur som man kan se i Tabell 1 av ett antal underkategorier. 

 

Tabell 1: Source Credibility Scale (Ohanian, 1990) 
Trovärdighet Attraktivitet Expertis 

• Pålitlig 
• Trovärdig 
• Ärlig 
• Tillförlitlig 
• Uppriktig 

• Attraktiv 
• Stilig 
• Vacker 
• Elegant 
• Sexig 
• Intressant 

• Skicklig 
• Erfaren 
• Kunnig 
• Kvalificerad 

 

2.3.1	  Källans	  trovärdighet	  (Source	  Credibility	  Model)	  

Denna teori utgår ifrån att effektiviteten av budskapet vid marknadsföring avgörs utifrån en 

trovärdighets- och expertissynpunkt (Erdogan, 1999; Solomon, 2002). Detta innebär att inom 

teorin om Source Credibility Model ingår både trovärdighet och expertis trots att attributen i 

sig skiljer sig. Trovärdighetsaspekten byggs på ambassadörens ärlighet, integritet och 

pålitlighet. För att en ambassadör ska ses som expert bedöms dess kunskap, erfarenhet och 

skicklighet utifrån konsumenternas uppfattning av personen. (Erdogan, 1999). Enligt 

Friedman & Friedman (1978) är trovärdigheten hos ambassadören det mest vitala. Ju högre 

trovärdighet annonsen besitter desto större chans att informationen accepteras av betraktaren.  

 
Ambassadörens expertis bedöms utifrån allmänhetens uppfattning vilket gör att sambandet 

mellan ambassadör och produkt har stor betydelse. Atleter bedöms vara extra övertalande när 

det gäller sportprodukter på grund av kopplingen till idrotten. Motsägande forskning har dock 

visat att valet av ambassadör inte alltid har en sådan stor påverkan som man tidigare trott. 

Användandet av en ambassadör kan vara lika framgångsrikt oberoende om ambassadören är 

expert inom området eller inte. (Speck m fl. 1988) Samtidigt vet konsumenter att 

ambassadörer får betalt för att marknadsföra produkter och en skeptisk tanke kan förekomma. 

En av anledningarna till att marknadsföring misslyckats är på grund av en bristande 

trovärdighet i annonsens budskap. (Boddewyn & Marton, 1978; Belch, 1981; Swinyard 

1981). Teorin hävdar att ett budskap som brister i trovärdighet förblir icke trovärdigt (Kelly, 

1967, 1972). 



	  
14	  

2.3.2	  Källans	  attraktivitet	  (Source	  Attractiveness	  Model)	  

Teorin utgår ifrån att företag utnyttjar både effekten av ambassadörens status men även dess 

fysiska egenskaper som utseende (Erdogan, 1999). Baker och Churchill (1977) menar att 

attraktiva personer tenderar att skapa en generellt positivare bild hos konsumenten och är 

därav mer kapabla till åsiktsförändringar samtidigt som det kan generera ett större köpbegär 

(Friedman & Friedman, 1978). I benämningen ”attraktiv” i detta hänseende menas inte enbart 

det fysiska utseendet. Även aspekter som personlighet, livsstil och atletisk skicklighet kan 

påverka konsumentens perspektiv utifrån en utseendebedömning. (Erdogan, 1999) Dock finns 

det studier som motsätter sig detta och menar att de positiva känslorna inte nödvändigtvis 

resulterar till faktiskt köpbeteende. (Caballero m fl, 1989, Till & Busler, 1998) Forskning har 

även visat att produkter som marknadsförs med hjälp av kvinnliga ambassadörer genererar ett 

högre köpbeteende hos både kvinnliga och manliga konsumenter än om det var manliga 

ambassadörer. (Caballero m fl, 1989) Med andra ord förändras människors åsikter lättare av 

ett vackert yttre. (Baker & Churchill, 1977) Fysisk attraktion har varit en väsentlig del av 

socialpsykologi som även innefattar åsiktsförändring (Berscheid & Walster 1974) men all 

forskning har inte resulterat likadant. Ett mer avvikande framträdande kan påverka 

konsumenten mer (Kahle & Homer, 1985). 
 

Det ska dock sägas att marknadsföring med kända ambassadörer inte enbart stödjs av 

teorierna kring källans attraktivitet, trovärdighet och expertis. Det finns också forskning kring 

sambandet mellan den marknadsförda produkten och ambassadören (match-up) som bygger 

på att informationen kan överföras lättare om detta samband är starkt eftersom konsumenten 

eftersträvar de egenskaper som besitts av ambassadören. (McCracken, 1989) 

2.3.3	  Match-‐up	  teorin	  

Match-up teorin bygger på att en annons budskap överförs lättare ju större sambandet är 

mellan ambassadören och produkten som denne marknadsför. Forskningen som behandlar 

källans trovärdighet, expertis och attraktivitet bedömer enbart egenskaperna hos 

ambassadören och inte kopplingen mellan ambassadören och produkten. (Till & Busler, 1998) 

Match-up teorins innebörd är att marknadsföringens budskap framkommer lättare om 

ambassadörens stil och produktens budskap överensstämmer. (Forkan, 1980, Kamins, 1990) 

Ju högre kongruens och trovärdighet hos dessa leder det till en mer lyckad 

marknadsföring.(Levy, 1959; Kamins & Gupta, 1994; Kotler, 1997)  
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Vad som avgör kongruensen mellan varumärket och ambassadören avgörs på graden 

förmodad ”fit” mellan dessa. (Misra & Beatty, 1990) Ett verkligt exempel är fotbollsspelaren 

Zlatan Ibrahimovic som presenterar fotbollsskor från Nike, det har en hög kongruens med 

bilden av fotbollsföretagets produkt. Ett annat verkligt exempel är modellen Cindy Crawfords 

annons av Revlon. Till & Busler (1998) ansåg att effektiviteten i annonsen inte kom från 

kändisens attraktivitet, något som teorin om källans attraktivitet förespråkar. I detta fall var 

det källans trovärdighet och expertis som hade störst betydelse och gav därmed stöd åt match-

up teorins betydelse eftersom graden av ”fit” ansågs vara viktigare än källans attraktivitet. 

Kamins (1990) visade också att teorin om källans attraktivitet inte gäller för alla produkter, 

det var främst för skönhetsprodukter som ambassadörens attraktivitet hade stor betydelse, 

eftersom en attraktiv ambassadör också har hög grad av ”fit” med produkten. I detta fall 

överlappade källans trovärdighet med källans attraktivitet. Förklaringen till detta kallades för 

”Fittingness” (Kanungo & Pang, 1973) som senare benämndes Match-up metoden. (Kamins, 

1990) Vid låg kongruens eller inkongruens mellan ambassadören och produkt föreligger en 

risk att konsumenten enbart kommer ihåg ambassadören och inte produkten. (Evans, 1988) 

2.3.4	  Inkongruens-‐teorin	  

Denna teori är relativt ny jämfört med match-up teorin. Tidigare forskning argumenterar för 

att marknadsföringens budskap blir effektivare om det finns en matchning mellan 

ambassadören och produkten. Annonser med ambassadörer bygger i regel på en strävan om 

en kongruens mellan produkten och ambassadören. Majoriteten av teorin om marknadsföring 

bygger på att få konsumentens uppmärksamhet och ändra deras uppfattning till 

produktens/företagets fördel (Solomon, 2002). Inkongruens-teorin bygger på att en annons 

som skiljer sig från övriga annonser får mer uppmärksamhet eftersom den sticker 

ut. Framförallt varumärken som redan är etablerade på marknaden exempelvis Nike 

framkallar inte lika mycket uppmärksamhet om de använder sig av ytterligare en idrottsman 

vid sin nästa annons eftersom konsumenten redan har en föraning om hur annonsen ser ut. En 

del forskning har även visat att inkongruent reklam rent av kan öka köpbegäret. (Lee & 

Thorson, 2008). Samma forskningsartikel har delat upp inkongruensbegreppet i tre delar: 

kongruent, måttligt inkongruent och helt inkongruent. Forskningen jämförde annonser som 

var kongruenta och måttligt kongruenta eftersom det saknar praktiska exempel på annonser 

vars ambassadörer varit helt inkongruenta. 

 
Rent empiriskt har forskning visat att könsorienterade produkter (öl, tvättmedel) har visat sig 
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vara effektivare om annonsen marknadsförs av en av motsatt kön. (Debevec & Iyer, 1986) 

Samma resultat gäller vid inkongruens angående etnicitet. (Ryu m fl, 2006). Det visades även 

att en måttligt kongruent ambassadör är effektivare än en helt inkongruent ambassadör. (Lee 

& Thorson, 2008) Teorin bygger dock på premissen att en måttligt inkongruent ambassadör 

ibland kan fungera bättre än en annons som byggs på match-up principen och ska inte ses som 

en bättre metod överlag.  

 
Studier av måttligt inkongruenta ambassadörer har visat att det leder till mer uppmärksamhet, 

har lättare att spridas via ”mun till mun marknadsföring” samt ett ökat köpbegär. Den måttligt 

inkongruente ambassadören kan vara effektiv för redan väletablerade företag där 

konsumenterna redan har en uppfattning om varumärket. Den måttligt inkongruente 

ambassadören förändrar inte synen på varumärket eftersom den redan är såpass etablerat och 

uppmärksamheten kring marknadsföringen leder till positiva eller oförändrade effekter för 

konsumenternas attityder. (Törn, 2012) 

2.4	  Undersökningsmodell	  	  
	  

Enligt den gällande teorin har en trovärdig, attraktiv ambassadör med hög grad av expertis 

och kongruens med varumärket en positiv effekt på både annonsattityd och 

varumärkesattityd. Det sker en överföring av egenskaper från kändisen till annonsen och 

varumärket som påverkar konsumentens attityd. (Erdogan, 1999)  

 

Figur 1: Undersökningsmodell 

	  

	  

	  
	  

	  
En annons kan i större eller mindre grad påverka konsumentens uppfattning av ett varumärke 

beroende på konsumentens tidigare åsikt om varumärket. För ett varumärke som 

konsumenten sedan tidigare känner igen har denne redan skapat sig en uppfattning och har 

dessa lagrade i minnet. Annonsen utformning påverkar konsumentens attityder och är viktiga 

att ta hänsyn till vid användning av kändisar som ambassadörer. I vår studie undersöker vi hur 

konsumenterna uppfattar två olika ambassadörer utifrån de mest tongivande teorierna som 

Ambassadörens  
- Trovärdighet 
- Attraktivitet 
- Expertis 

Attityd	  till	  
annonsen	  

Attityd	  till	  
varumärket	  
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finns kring celebrity endorsement. Studien är uppbyggd utifrån ambassadören/annonsen och 

hur denne påverkar annons- och varumärkesattityder till varumärket Chanel No. 5.  

 

Enligt match-up teorin bör kändisen ha en hög grad av ”fit” till varumärket, dvs. höga värden 

på trovärdighet, attraktivitet och expertis. Chanels val av en manlig kändis för en 

kvinnoparfym är intressant ur denna synpunkt då konsumenternas uppfattning av honom som 

ambassadör således bör vara annorlunda än för en kvinnlig ambassadör. Ett oväntat val av 

ambassadör bör också ge ett annorlunda utslag på konsumenternas uppfattning av 

ambassadörens trovärdighet, attraktivitet och expertis. Att använda en manlig ambassadör för 

kvinnoparfymen Chanel No. 5 som tidigare bara använt kvinnliga ambassadörer kan också ses 

på som ett exempel på ett inkongruent val i förhållande till tidigare ambassadörer. Teorin 

kring inkongruens ger därmed ett bredare verktyg för analys och det finns många likheter 

mellan teorin och det fall vi har undersökt.	  
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3	  Metod	  

3.1	  Studiens	  ansats	  
	  
Det finns olika strategier för hur en studie ska undersökas men vi ansåg att en deduktiv ansats 

var att föredra med tanke på att uppsatsens syfte var att undersöka hur valet av en manlig 

ambassadör påverkar attityden till Chanel No. 5.	  Vi utgick från existerande teori kring källans 

trovärdighet, attraktivitet, expertis och match-up för att undersöka våra frågeställningar. 

Anledningen till att vi valde att basera vårt teoriavsnitt på dessa teorier är för att det är de 

ledande inom området kring celebrity endorsement. Inkongruensteorin är däremot en relativt 

ny metod som saknar viss praktisk tillämpning. Vi har ändå tillämpat inkongruensteorin på 

vår uppsats med Chanel eftersom valet av en manlig kändis för en kvinnlig parfym där det 

tidigare bara funnits kvinnliga ambassadörer kan anses vara ett exempel på inkongruent 

marknadsföring. (Saunders m fl, 2012)	  

3.2	  Undersökningens	  tillvägagångssätt	  
	  
Vi använde oss av en kvantitativ metod och där vi undersökte samband mellan olika variabler. 

Den insamlade informationen mättes numeriskt och analyserats med hjälp av statistiska 

verktyg. Vi valde att tillämpa en kvantitativ undersökningsmetod eftersom vi ville analysera 

samband mellan attityder till annons/varumärke och hur konsumenterna uppfattar 

ambassadörerna. En kvantitativ undersökning lämpar sig när det gäller att få fram statistik 

eftersom författarna då inte blir involverad med respondenterna och kan påverka svaren.  All 

information samlades in numeriskt på en 7-gradig likertskala som sedan analyserade i 

datainsamlingsprogrammet SPSS för att studera sambandet mellan dessa. (Saunders m fl., 

2012) 

3.3	  Datainsamlingen	  
 
I vår undersökning valde vi att använda oss av främst primär data från våra egna enkäter, men 

vi tillämpade också sekundär data i form av ett diagram hämtat från Google Trends över 

sökningshistorik för Chanel No. 5s ambassadörer. Vi ansåg att ett frågeformulär var det 

lämpligaste datainsamlingsvalet med tanke på uppsatsens syfte och den typ av information 

som skulle införskaffas. 
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3.3.1	  Undersökningsstrategi	  -‐	  enkätstudie	   
Vi valde att bygga vår undersökning på en enkätstudie om Chanel No. 5 och kring effekterna 

om val av ambassadör. Vi utgick ifrån befintlig teori som finns om celebrity endorsement och 

utifrån teorierna utformade vi vår enkät. Enkätens utformning bygger på tidigare studier som 

har prövats i andra empiriska studier. (Ohanian, 1990) 

 

Anledningen till att vi valde enkät som undersökningsmetod var för att vi behövde en stor 

population och frågorna som skulle ställas var standardiserade. Eftersom vi behövde jämföra 

två ambassadörer med varandra var det lämpligt att använda två olika versioner av enkäten, 

en med den manliga och en med den kvinnliga. Respondenterna uppmanades att enbart 

besvara frågor rörande en av ambassadörerna, detta för att uppnå ett resultat där 

respondenternas uppfattning av Chanel No. 5 skulle vara så opartisk som möjligt och inte 

påverkas av en iså fall redan besvarad enkät.  

 

3.3.2	  Urval 
Urvalet bestod av svensktalande kvinnor mellan 20-44 år och eftersom produkten är en 

kvinnoparfym och marknadsföringen anses vara riktad mot kvinnor ansåg vi att målgruppen 

var lämpligast. Anledningen varför män inte tillfrågades var för att de inte exponeras av 

annonsen på samma sätt som kvinnor och deras svar om varumärkes- och annonsattityd hade 

således inte blivit lika tillförlitliga. Respondenten var tvungen att känna igen ambassadören 

för att få svara på enkäten, detta eftersom ett av kriterierna för att innefattas av begreppet 

celebrity endorsement är att konsumenten känner igen ambassadören. (Erdogan, 1999)  

 
Enkäten bestod av ett bekvämlighetsurval där det var frivilligt att besvara. Distributionen var 

internetbaserad över Facebook till personer som författarna kände. Vi ansåg inte att detta var 

ett problem eftersom undersökningen handlade om annons- och varumärkesattityd och det 

påverkade därmed inte resultatet ifall respondenten kände någon av författarna. Länkar till 

båda enkäterna publicerades i en sluten grupp på Facebook dit samtliga respondenter (urvalet 

ur populationen) bjöds in att delta. För att uppnå opartiskhet uppmanades sedan 

respondenterna att endast svara på en av enkät. 

3.4	  Enkät	  –	  operationalisering	  
 
Enkäten är uppdelad i två identiska versioner där samma frågor ställdes för båda 
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ambassadörerna. Enkäterna bestod båda av nio frågor som tog mellan 2-3 minuter att besvara. 

De ambassadörer vi valde att jämföra var Brad Pitt och Marilyn Monroe. Anledningen till 

valet av Monroe var för att hon är den ambassadör som tydligast personifierar produkten 

Chanel No. 5, dels med tanke på att hon marknadsförde produkten under en längre tid men 

även på grund av hennes citat “five drops of Chanel No. 5” som förevigade henne som 

symbol av Chanel No. 5. Brad Pitt är den första manliga ambassadören som Chanel No. 5 har 

använt sig av och var således anledningen till att vi valde honom.  

 
Enkäterna utgick ifrån Chanels egna annonser där respondenten fick se en bild och därefter 

besvara våra frågor. Anledningen till att enkäten inte bestod av fler bilder eller deras officiella 

reklamfilm var för att det var lättare att hantera bilder som format i en enkät. Det skulle även 

kunna äventyra enkätens svarsfrekvens om längden på enkäten översteg en viss tidsram. 

(Saunders m fl, 2012) 

3.4.1	  Enkätens	  syfte	  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur valet av en manlig ambassadör påverkar attityden 

till varumärket och annonsen för Chanel No. 5. Detta görs genom att undersöka hur 

konsumenterna uppfattar ambassadörens trovärdighet, attraktivitet och expertis. Syftet med 

enkäten var att underlätta för undersökningen att se vilka skillnader den manliga och den 

kvinnliga ambassadörens annonser har för varumärkes- och annonsattityd. Genom att i 

enkäten fråga om annons- och varumärkesattityd samt hur ambassadören uppfattas utifrån 

källans trovärdighet, attraktivitet och expertis kan vi med hjälp av korrelationer mellan dessa 

variabler studera samband och jämföra ambassadörerna varandra. 

 

Figur 2: Beskrivande figur av enkätens utformning:  

	  
        

 

 

 

 

Enkäterna svarade på vårt syfte, att undersöka hur valet av en manlig ambassadör påverkar 

attityden till varumärket och annonsen för Chanel No. 5, genom följande frågor: Fråga 2 

undersökte respondentens varumärkeskännedom. Igenkännande av varumärket är nödvändig 

Ambassadörens  

- Trovärdighet (fråga 7) 

- Attraktivitet (fråga 8) 

- Expertis (fråga 9) 

Attityd	  till	  
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för att kunna ha en uppfattning av densamma, ifall respondenten inte kände igen varumärket 

tillgodogjordes inte dennes enkätsvar och enkäten avslutades i förtid. Fråga 3, ”Hur uppfattar 

du varumärket/produkten Chanel No. 5?” mätte varumärkesattityden med svarsalternativen 

Dålig/Bra, Ointressant/Intressant, Icke tilltalande/Tilltalande.  Respondenten fick svara på en 

7-gradig likertskala där ett=dålig och sju=bra. Metoden är tidigare använd av Holbrook och 

Batra (1987). 

 

Fråga 4 och 5 mätte igenkännande av kändis samt attityden till en annons med samma kändis. 

För att mäta attityden till annonsen använde vi oss av en flervalsfråga med en 7-gradig 

likertskala där ett=dålig och sju=bra. På frågan ”Hur uppfattar du annonsen?” med 

svarsalternativen, Dålig/Bra, Ointressant/Intressant,  Icke tilltalande/Tilltalande. Metoden är 

tidigare utarbetad och använd av Holbrook och Batra (1987) vars syfte var att mäta 

annonsattityd.  

 

Fråga 6 avsåg att mäta förändring i respondentens attityd efter att ha sett annonsen med 

kändisen. På så sätt kunde vi jämföra de båda enkäterna och se om det fanns en skillnad i 

förändring mellan en manlig och en kvinnlig kändis. Fråga 3, attityd till varumärket jämfördes 

med fråga 6, förändring i attityd till varumärket efter att ha sett annonsen. På så sätt 

undersökte vi om respondentens attityd mot varumärket skiljde sig före och efter exponering 

av annons med en manlig respektive kvinnlig kändis. 

 

3.4.2	  Källans	  trovärdighet,	  attraktivitet	  och	  expertis	  

Fråga 7, 8 och 9 undersökte respondentens uppfattning av källans trovärdighet, attraktivitet 

och expertis. För att undersöka hur valet av en manlig kändis påverkar attityden till 

varumärket och annonsen analyserades data från de båda enkäterna med hjälp av statistiska 

verktyg. Fråga 7, 8 och 9 innehåller data om respondenternas uppfattning av kändisen, dessa 

data korrelerades sedan med värden för attityden till varumärket (fråga 3) och attityden till 

annonsen (fråga 5) för att kunna avläsa skillnaderna mellan enkäterna. 

 

Respondenterna fick på en 7-gradig likertskala kryssa i det alternativ som stämde bäst överens 

med deras åsikt.  
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Tabell 2: Source Credibility Scale (Ohanian, 1990) 
Trovärdighet Attraktivitet Expertis 

• Pålitlig 
• Trovärdig 
• Ärlig 
• Tillförlitlig 
• Uppriktig 

• Attraktiv 
• Stilig 
• Vacker 
• Elegant 
• Sexig 
• Intressant 

• Skicklig 
• Erfaren 
• Kunnig 
• Kvalificerad 

 
Skalan har adjektivpoler och ju närmare kanterna respondenten kryssade i desto mer 

överensstämmer åsikten med påståendet. I Tabell 2 visas de tre dimensionerna av källans 

trovärdighet, attraktivitet och expertis som enkäten konstruerades efter. De tre dimensionerna 

och skalan för att mäta källans trovärdighet, attraktivitet och expertis är utformad av Ohanian 

(1990).  

 

3.5	  Dataanalys 

För att analysera resultatet från enkäterna använde vi oss av statistikprogrammet SPSS. Med 

hjälp av den insamlade informationen kan vi med dessa verktyg mäta vilka variabler som har 

betydelse för annons- och varumärkesattityd och hur det skiljer sig mellan ambassadörerna. 

Uppgifterna som vi samlade in från enkäterna var på ordinalskalenivå. Alla skalor går från 1 - 

7 vilket gör det lätt att jämföra dem mot varandra. För att studera sambanden mellan 

variablerna för varumärkes- och annonsattityd samt källans trovärdighet och attraktivitet 

använde vi oss av Spearmans rangkorrelationskoefficient. Denna typ av 

korrelationskoefficient visar graden av samband mellan två variabler, rangordnade på 

intervallskala. En korrelation mellan två variabler ger ett värde mellan -1 och 1 som visar hur 

starkt samband det är mellan det två variablerna. Ett starkt positivt samband ger ett värde på 1 

medan -1 är starkt negativt. En korrelation på 0 tyder på att det inte finns något samband 

mellan de två variablerna. (Saunders m fl., 2012) 
 

 
Tabell 3: Värden för korrelationskoefficent (Saunders m fl, 2012)  
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För att styrka undersökningens tillförlitlighet har vi i vår analys endast godkänt samband där 

signifikansen för korrelationskoefficienten är 0,05 eller lägre för en tvåsvansad korrelation. 

Med det menas att vi med 95 % säkerhet kan säga att det finns en korrelation mellan 

variablerna för den undersökta populationen. (Saunders m fl, 2012) 

 
Undersökningens reliabilitet analyserades med hjälp av Cronbach alpha där alla variabler för 

varumärkes- och annonsattityd samt de tre dimensionerna trovärdighet, attraktivitet och 

expertis undersöktes för intern konsistens.  
 

Informationen i enkäterna är på ordinalskala men eftersom vi för varje alternativ angivit en 

siffra mellan 1 - 7 kan man ange en siffra med ett bestämt intervall för varje alternativ och 

således analysera medelvärden utifrån dessa. För att motverka felet i de ovan angivna 

exemplet med extremvärden testas variablerna i urvalet för normalfördelning. (Saunders m fl., 

2012) Anledningen till att vi valt just Shapiro-Wilk för att testa normalfördelning är för att 

testet även kan användas för populationsurval som är mindre än 50. (Saunders m fl., 2012) 

	  

3.6	  Undersökningens	  tillförlitlighet	  
	  
För att en undersökning ska anses vara tillförlitlig är det viktigt att testa för validitet och 

reliabilitet. Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta och med reliabilitet 

menas att mätningen ska vara så noggrant utfört att det är replikerbart.  

 
Vi kontrollerade reliabilitet med Cronbachs alpha som mäter intern konsistens i ett antal olika 

frågebatterier. För att svaren kan anses vara reliabla måste respondenten svara på ett liknande 

sätt, ett värde mellan 0 och 1 uppkommer då. Ett värde över 0,7 eller över indikerar att de 

korrelerade frågorna mäter samma sak. (Saunders m fl., 2012)  

 
För att undersökningen ska anses vara valid måste den mäta det forskarna avser att mäta. 

(Saunders, 2012) För att säkerställa validiteten har vi utgått från forskningsartiklar i vår 

utformning av frågeställning och syfte. I enkäten har vi använt oss av frågor som tidigare varit 

bevisat effektiva att mäta de variabler vi avser mäta med vår undersökning. Dessa frågor är 
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hämtade från vetenskapliga artiklar i tidskrifter för att vi på så sätt kan vara försäkrade om att 

frågorna verkligen mäter det vi vill att det ska mäta och att de har varit testade tidigare. 

 

3.6.3	  Bortfallsanalys 

Enkäterna publicerades med länkar och en introducerande text i en sluten grupp på Facebook 

där samtliga svenskspråkiga kvinnliga vänner av författarna bjöds in, totalt 216 st. Totalt fick 

vi in 96 svar vilket ger ett totalt bortfall på 54 % och en total svarsfrekvens på 44 % för de 

båda enkäterna. 

 

Enkäten med Brad Pitt besvarades av totalt 60 personer, av dessa var 13 enkäter ofullständiga 

vilket ger ett bortfall på 22 %. Resterande 46 enkäter var fullständiga och har använts i 

analysen. För enkäten med Marilyn Monroe fick vi in totalt 36 svar och av dessa var 31 

enkäter fullständiga, vilket ger ett bortfall på 14 % och en svarsfrekvens på 86 %. 

 

För de enkäter som besvarats men var ofullständiga berodde bortfallet främst på att 

respondenterna inte kände igen ambassadören och därmed inte fick möjlighet att slutföra 

enkäten. Det totala bortfallet av alla inbjudna respondenter beror troligtvis på lathet. Vi 

påminde respondenterna att besvara enkäten vid tre tillfällen under den 7-dagarsperiod den 

var tillgänglig. Efter detta ansåg vi inte att vi behövde få in fler svar. 

3.7	  Metodkritik	  
	  
Författarna är medvetna om riskerna med att använda Facebook som enkätplattform. Dels 

med tanke på att respondenterna kan välja att inte besvara frågorna. Författarna har även valt 

att fråga sina “Facebookvänner” som troligen är för unga för att överensstämma med Chanel 

No. 5s målgrupp. Målgruppen som använder parfymen är kvinnor mellan 25-44 år, medan 

respondenternas åldersintervall ligger mellan 20-45 år.  

 

För att styrka användningen av inkongruensteorin hade en förundersökning kunna styrka 

hypotesen att en manlig ambassadör för en kvinnoparfym ses som mindre kongruent än en 

kvinnlig ambassadör. I vår undersökning har vi utgått ifrån att Brad Pitt inte är lika kongruent 

som Marilyn Monroe med grund från diverse artiklar, bloggar och VD d’Avacks uttalande. 

Det hade även hjälp oss att kategorisera Pitt som antingen en måttlig kongruent eller en 

inkongruent person.  
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Kritik som riktas mot enkäten är att vi borde ha förklarat på ett tydligare sätt att Chanel No. 5 

är en kvinnoparfym och att Brad Pitt inte marknadsför en manlig version av parfymen. 
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4	  Resultat	  

4.1	  Medelvärden	  
 

För att kunna jämföra de båda annonserna har vi sammanställt medelvärden för alla variabler 

som presenteras i tabellform. Skalorna går för alla variabler från 1 - 7 och medelvärdena för 

varje enskild variabel kan således ge en indikation på hur konsumenterna uppfattar annonsen 

och ambassadörerna. Varje medelvärde är testat för normalfördelning med Shapiro-Wilk 

testet. Ett signifikansvärde över 0,05 anger att variabeln är normalfördelad. 

4.1.1	  Varumärkes-‐	  och	  annonsattityd	  

Varumärkesattityd för produkten Chanel No. 5 undersöktes i båda enkäterna, med annonser 

där Brad Pitt och Marilyn Monroe medverkade. Vi undersökte annonsattityden före 

exponeringen av annonsen och direkt efter, på så sätt kunde vi jämföra värdena och undersöka 

eventuella förändringar. Det sammanlagda medelvärdet för varumärkesattityden i enkäten 

med Brad Pitt blev 4,71, något som tyder på en positiv syn av varumärket. Efter att ha sett 

annonsen blev medelvärdet något lägre, 4,26. Båda medelvärdena är signifikanta för 

normalfördelning vilket gör att vi kan säga att det för populationen har skett en förändring 

före/efter exponering. En skillnad på 0,45 visar att annonsattityden försämras något men 

fortfarande positiv. 

 
Tabell 3: medelvärden attityder 
 
Variabel 

Brad Pitt Marilyn Monroe 

Medelvärde Sign (Shapiro-
Wilk) 

Medelvärde Sign (Shapiro-
Wilk) 

Varumärkesatttityd 
(före exponering) 

4,71 ,233 4,84 ,027 

Varumärkeattityd 
(efter exponering) 

4,26 ,302 4,60 ,397 

Annonsattityd 3,55 ,049 4,58 ,513 

 
För den andra enkäten med Marilyn Monroe blev medelvärdet för attityd till 

varumärket/produkten 4,84 samtidigt som den efter exponering mot annonsen sjönk något till 

4,60 likt annonsen med Brad Pitt. Variabeln för varumärkesattityd före exponering är dock 

inte normalfördelad och man ska således vara försiktig med att dra slutsatser.  
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Annonsattityden visade som man kan se i Tabell 3 att annonsen med Brad Pitt fick ett lägre 

värde jämfört med Marilyn Monroe, 3,55 mot 4,58. Värdet för Brad Pitt är neutralt då det 

befinner sig mitt på skalan, variabeln är dock inte normalfördelad. Den låga annonsattityden 

för Brad Pitt gjorde också att varumärkesattityden sjönk något efter exponering, från 4,71 till 

4,26. En skillnad på 0,47 men fortfarande positiv attityd, den låga annonsattityden påverkade 

inte konsumenternas syn på varumärket nämnvärt. Monroe fick däremot ett svagt positivt 

värde för annonsattityden, något som motsvarade attityden till varumärket. 

 

4.1.2	  Källans	  trovärdighet,	  attraktivitet	  och	  expertis	  

Utifrån de tre dimensionerna om källans trovärdighet, attraktivitet och expertis undersökte vi 

konsumenternas uppfattning av ambassadören. Enligt Tabell 4 får både Brad Pitt och Marilyn 

Monroe positiva värden för alla dimensioner med medelvärden som är större än 3,5. Pitt ses 

som något mer trovärdig med värdet 4,08 mot 3,68 för Monroe, dessa variabler är dock inte 

normalfördelade och vi kan därmed inte dra några slutsatser om den egentliga attityden i detta 

fall. Samma tendens ser vi för expertis där Pitt får 5,15 mot 4,08 för Monroe, för dessa 

variabler är det dock bara den för Monroe som har en signifikans över 0,05 och kan anses 

vara normalfördelad. När det gäller attraktiviteten får vi däremot ett högre signifikant 

normalfördelat värde för Monroe, med 5,34. 	  

 
Tabell 4: medelvärden för källans trovärdighet, attraktivitet och expertis 
 
Variabel 

Brad Pitt Marilyn Monroe 

Medelvärde Sign (Shapiro-
Wilk) 

Medelvärde Sign (Shapiro-
Wilk) 

Trovärdighet 4,08 ,012 3,68 ,017 

Attraktivitet 4,86 ,006 5,34 ,126 

Expertis 5,15 ,043 4,08 ,114 

	  
	  

4.2	  Samband	  mellan	  trovärdighet,	  attraktivitet,	  expertis	  och	  annonsattityd	  	  
 

Samband mellan varumärkes-, annonsattityd och dimensionerna 

trovärdighet/attraktivitet/expertis undersöktes med Spearmans rangkorrelation. Sambandet 

visas i form av en korrelationskoefficient mellan -1 och 1 och svarar på frågan: Vilka effekter 
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kan trovärdighet, attraktivitet och expertis ha när det kommer till annonsattityd?  

 
Genom att analysera de tre dimensionerna trovärdighet, attraktivitet och expertis för varje 

annons och korrelera den med attityderna till varumärke och annons kan vi se skillnader 

mellan ambassadörerna. Vi har i analysen godkänt en signifikansnivå på 0,01 och 0,05 för en 

tvåsvansad korrelation. 

 
4.2.1	  Trovärdighet	  

Tabell 5: samband mellan trovärdighet och annonsattityd 

Variabel Dålig - Bra 
 

Ointressant -  
Intressant 
 

Icke Tilltalande 
– Tilltalande 
 

Pitt Monroe Pitt Monroe Pitt  Monroe 

Trovärdighet 
• Pålitlig 
• Trovärdig 
• Ärlig 
• Tillförlitlig 
• Uppriktig 

 
,449**    
,262        
,364*      
,466**    
,360*      
 

 
,246 
,282 
,257 
,343 
,161 
 

 
,446**    
,328*      
,394*      
,397**    
,396**    
 

 
,288 
,415* 
,233 
,466** 
,232 
 

 
,351*      
,234        
,363*      
,449**    
,236        
 

 
,346 
,246 
,301 
,328 
,319 
 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2 svansad) 
*   Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2 svansad) 
 
Vi kan för Brad Pitt se ett tydligt positivt samband mellan pålitlighet, ärlighet, tillförlitlighet, 

uppriktighet och hur bra respondenterna tycker annonsen är. Samtliga korrelationer är 

signifikanta mellan ,364 - ,449. Även för hur intresseväckande konsumenterna tycker 

annonsen är ser vi en tydlig trend för Pitt med positiva korrelationer för alla variabler i 

dimensionen mellan ,328 - ,446, med en signifikansnivå på 0,05 eller lägre. För variablerna 

tillförlitlig, ärlig och pålitlig ser vi också moderat positiva korrelationer mellan ,351 - ,449 

och för hur tilltalande konsumenterna tycker annonsen är. 

 
För Monroe visar inte korrelationerna mellan trovärdighet och annonsattityd samma positiva 

trend och vi kan bara se signifikanta värden för trovärdighet och tillförlitlighet mot hur 

intressant konsumenterna uppfattar annonsen. Båda korrelationerna visar ett moderat positivt 

samband med en korrelation på ,415 och ,466. 
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4.2.2	  Attraktivitet 
För sambandet mellan ambassadörernas attraktivitet och konsumenternas annonsattityd kan vi 

se tydliga signifikanta korrelationer för både Pitt och Monroe.  

 

Tabell 6: samband mellan attraktivitet och annonsattityd  
Variabel Dålig - Bra 

 
Ointressant -  
Intressant 
 

Icke Tilltalande 
– Tilltalande 
 

Pitt Monroe Pitt Monroe Pitt  Monroe 

Attraktivitet 
• Attraktiv 
• Stilig 
• Vacker 
• Elegant 
• Sexig 
• Intressant 

 
,382**    
,397**    
,429**    
,496**    
,415**    
,325**    
 

 
,646** 
,607** 
,721** 
,722** 
,416* 
,631** 
 

 
,324*       
,383**     
,274         
,431**     
,421**     
,367*       
 

 
,681** 
,684** 
,720** 
,653** 
,562** 
,623** 
 

 
,539**    
,355*      
,465**    
,373*      
,553**    
,444*      
 

 
,587** 
,563** 
,523** 
,527** 
,535** 
,505** 
 

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivå (2 svansad) 
*   Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå (2 svansad) 
 
Annonsen med Monroe visar tydligast samband med korrelationer mellan ,416 - ,722 där alla 

är signifikanta med en säkerhetsnivå på 95 %. Att korrelationerna för alla variabler är så 

starka visar att det finns ett starkt samband mellan Monroes attraktivitet och annonsattityden. 

 
För Pitt visas i Tabell 6 också ett samband om än något svagare. Här har vi signifikanta 

värden för alla variabler utom “vacker”. Värden mellan ,325 - ,553 visar ett moderat positivt 

samband som är svagare än Monroes och vi kan se att det starkaste sambanden för Pitt är 

sexig, attraktiv och hur tilltalande konsumenterna upplever annonsen. 

 
4.2.3	  Expertis	  

Dimensionen expertis visar inga signifikanta samband mellan hur konsumenterna ser på Brad 

Pitt och annonsattityden. Däremot ser vi ett moderat positivt samband mellan Monroe och hur 

intressant konsumenterna tycker annonsen är. Variablerna för expertis är signifikanta för 

samtliga variabler mellan ,433 och ,534. Även för hur bra konsumenterna tycker att annonsen 

är ser vi samband med Monroes skicklighet, kunnighet och kvalifikationer, där variablerna 

korrelerar med värden mellan ,389 0ch ,486. Samma variabler visar även samband på hur 

tilltalande annonsen är med korrelationskoefficienter mellan ,373 - ,470. 
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Tabell 7: samband mellan expertis och annonsattityd 

Variabel Dålig - Bra 
 

Ointressant -  
Intressant 
 

Icke Tilltalande 
– Tilltalande 
 

Pitt Monroe Pitt Monroe Pitt  Monroe 

Expertis 
• Skicklig 
• Erfaren 
• Kunnig 
• Kvalificerad 

 
,149        
,080        
,270        
,255        
 

 
,389* 
,271 
,489** 
,486** 
 

 
,138   
,214         
,188         
,196         
 

 
,513** 
,433* 
,534** 
,439* 
 

 
,209        
,155        
,240        
,224        
 

 
,451* 
,321 
,470** 
,373* 
 

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

4.3	  Samband	  mellan	  trovärdighet,	  attraktivitet,	  expertis	  och	  varumärkesattityd 
 

I detta avsnitt presenteras konsumenternas uppfattning av ambassadören och dess samband till 

attityder för annons och varumärke. Vilka effekter kan trovärdighet, attraktivitet och expertis 

ha när det kommer till varumärkesattityden (efter exponering av annonsen)?  

 
4.3.1	  Trovärdighet	  

För konsumenternas uppfattning om Brad Pitt och sambandet mellan deras attityder till 

varumärket kan vi se en positiv tendens i hur bra respondenterna tycker varumärket är och hur 

pålitlig, ärlig och tillförlitlig Pitt uppfattas. Relativt svagt positiva samband med koefficienter 

från ,302 - ,358 mellan dessa variabler. För annonsens intressanthet ses endast ett signifikant 

samband på variabeln tillförlitlighet med värdet ,314. Pålitlighet och tillförlitlighet korrelerar 

också med variabeln tilltalande, där vi i tabellen ser signifikanta värden på ,417 och ,404. 

Dessa samband är positiva och moderat positiva. 
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Tabell 8: samband mellan trovärdighet och varumärkesattityd 

Variabel Dålig- Bra Ointressant-
Intressant 

Icke Tilltalande- 
Tilltalande 

Pitt Monroe Pitt Monroe Pitt Monroe 

Trovärdighet 
• Pålitlig 
• Trovärdig 
• Ärlig 
• Tillförlitlig 
• Uppriktig 

 
,323*      
,196        
,302*      
,358*      
,214        
 

 
,341 
,417* 
,362* 
,439* 
,289 
 

 
,259      
,203      
,244      
,314*    
,188      
 

 
,191 
,315 
,266 
,348 
,162 
 

 
,279    
,123    
,229    
,282    
,204    
 

 
,417* 
,271 
,324 
,404* 
,249 
 

**	  Korrelationen	  är	  signifikant	  på	  0,01	  nivå	  (2	  svansad)	  
*	  	  	  Korrelationen	  är	  signifikant	  på	  0,05	  nivå	  (2	  svansad)	  
 
Egenskaper hos Monroe som trovärdig, ärlig och tillförlitlig bidrar till konsumenternas 

attityder mot varumärket på så sätt att vi ser en svagt positiv korrelation mellan dessa 

variabler, ,302 - ,358, där signifikansen ligger på 0,05 eller lägre. Tillförlitlighet till Monroe 

visar sig också ha samband med variablerna intressant och tilltalande för varumärkesattityden, 

med koefficienterna ,314 och ,04. Samtidigt kan vi även se ett samband mellan pålitlig och 

tilltalande, med signifikans på 0,05 och ett värde på ,417. 

 
4.3.2	  Attraktivitet	  

Analys av medelvärdena visade att konsumenterna såg Monroe som attraktiv, i Tabell 9 kan 

vi även se ett samband mellan dessa värden och konsumenternas varumärkesattityd. Det är 

framförallt variablerna stilig, vacker och elegant som med signifikanta 

korrelationskoefficienter över 0,6 visar ett starkt positivt samband. Tabellen visar att alla 

variabler för Monroe är signifikanta och positiva. Däremot finns det för Brad Pitt inget tydligt 

samband mellan attraktivitet och konsumenternas syn på varumärket. 
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Tabell 9: samband mellan attraktivitet och varumärkesattityd 

Variabel Dålig- Bra Ointressant-
Intressant 

Icke Tilltalande- 
Tilltalande 

Pitt Monroe Pitt Monroe Pitt Monroe 

Attraktivitet 
• Attraktiv 
• Stilig 
• Vacker 
• Elegant 
• Sexig 
• Intressant 

 
,353*    
,291*    
,277      
,287      
,272      
,016      
 

 
,687** 
,678** 
,764** 
,770* 
,481** 
,723** 
 

 
,353*    
,217      
,243      
,224      
,314*    
,175      
 

 
,569** 
,750** 
,689** 
,648** 
,393* 
,701** 
 

 
 ,343*    
,247      
,313*    
,294*    
,281      
,176      
 

 
,534** 
,666** 
,589** 
,679** 
,305 
,636** 
 

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

För dimensionen expertis kan vi i Tabell 10 se en tydlig trend och positivt samband mellan 

uppfattningen om Monroe och attityden till varumärket. Korrelationskoefficient för 

variablerna är mellan ,378 - ,667 vilket tyder på ett totalt sett starkt samband mellan dessa 

variabler.  

 
I tabellen kan vi även se att för denna dimension finns det inga signifikanta korrelationer 

mellan uppfattningen om Brad Pitt och varumärkesattityd. 

 
Tabell 10: samband mellan expertis och varumärkesattityd 

Variabel Dålig- Bra Ointressant-
Intressant 

Icke Tilltalande- 
Tilltalande 

Pitt Monroe Pitt Monroe Pitt Monroe 

Expertis 
• Skicklig 
• Erfaren 
• Kunnig 
• Kvalificerad 

 
,110      
-,047    
,161     
,152      
 

 
,474** 
,284 
,569** 
,585** 
 

 
,087     
,041     
,166     
,253     
 

 
,667** 
,432* 
,567** 
,494** 
 

 
-,012     
-,091     
,105       
,192       
 

 
,503** 
,387* 
,560** 
,484** 
 

**	  Korrelationen	  är	  signifikant	  på	  0,01	  nivå	  (2	  svansad)	  
*	  	  	  Korrelationen	  är	  signifikant	  på	  0,05	  nivå	  (2	  svansad)	  
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4.4	  Reliabilitet	  
	  
Alla variabler har testats för reliabilitet med Cronbachs alpha. I Tabell 11 redovisas värdena 

för alla respektive dimensioner där samtliga värden överstiger 0,7. Detta tyder på att svaren är 

konsistenta och att de insamlade svaren från enkäterna har en hög intern konsistens. 

 

Tabell 11: reliabilitet för undersökta variabler 

Variabel Brad Pitt Marilyn Monroe 

Varumärkesattityd, före (efter) 0,851   (0,936) 
 

0,792   (0,913) 
 

Annonsattiyd 
 

0,916 
 

0,900 

Trovärdighet 
 

0,933 
 

0,918 
 

Attraktivitet 
 

0,901 
 

0,926 
 

Expertis 
 

0,913 
 

0,905 
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5	  Analys	  

	  

5.1	  Medelvärden	  
 

I resultatredovisningen kunde vi se att det fanns en skillnad mellan de båda ambassadörerna, i 

detta stycke presenteras och diskuteras dessa skillnader för medelvärden. Hur upplever 

konsumenterna varumärket, annonsen och ambassadören?  

 
Genom att analysera medelvärden för annonserna kan vi utläsa att annonsen med Marilyn 

Monroe är mer omtyckt än Brad Pitt både före och efter exponeringen. Attityden till annonsen 

med Pitt sjunker efter exponering men fortfarande med ett positivt medelvärde på 3,55. 

Varumärkesattityden försämrades en aning mer vid exponeringen av annonsen med Brad Pitt 

men den är fortfarande positiv. Detta är något som match-up teorin kan ge stöd för. Om vi 

utgår ifrån premissen att en kvinnlig ambassadör har högre kongruens än en manlig 

ambassadör vid marknadsföringen av en kvinnoparfym torde detta förklara varför 

varumärkesattityden försämrades i högre grad vid exponeringen av Brad Pitt.  

 

Något överraskande får Brad Pitt högre värden än Monroe på både trovärdighet och expertis. 

Source Attractiveness Model påvisar att ambassadörer med hög kongruens bör vara både 

trovärdig, attraktiv och expert. (Erdogan, 1999) Vid jämförelse av dessa medelvärden bör 

dock viss försiktighet tas eftersom inte alla är normalfördelade. När ambassadörer används 

påverkar de konsumenterna i högre grad om de är i toppen av sin karriär. (Dyson & Turco, 

1998) Det är diskutabelt om Brad Pitt är i toppen av sin karriär men det råder inga tvivel om 

att hans filmer är mer aktuella än Monroes och påverka konsumentens syn på dennes 

trovärdighet och expertis.  

 
Brad Pitt får också positiv uppfattning på attraktivitet. För Monroe är annonsattityden ungefär 

på nivå med varumärkesattityden något som tyder på kongruens med varumärket. Även att 

hon har positiva värden för ambassadörens trovärdighet, attraktivitet och expertis, dock lite 

lägre på trovärdighet och expertis jämfört med Pitt. Detta visar att ambassadörens kongruens 

inte har speciellt stor betydelse för hur denne uppfattas av konsumenterna. Det faktum att 

Brad Pitt ses som mer trovärdig än Marilyn Monroe kan bidra till högre köplust. (Friedman & 
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Friedman, 1978) 

 
Tillämpningen av ambassadörer innebär som sagt ett risktagande och konsumenternas åsikter 

om produktens eller ambassadörens trovärdighet riskerar att minska. (Erdogan & Kitchen, 

1998; Charbonneau & Garland, 2005) Även om annonsattityden sjunker för Pitt är den 

fortfarande positiv samtidigt som konsumenternas uppfattningar om honom är positiva. På så 

sätt kan vi dra slutsatsen att den uppmärksamhet som annonsen fått till största del är positiv 

uppmärksamhet som inte skadat varumärket. Det som dock är viktigt att poängtera är att alla 

företag inte kan tillämpa denna metod och förvänta sig samma resultat.  Inkongruent 

marknadsföring bör noga övervägas då risken att den skadar varumärket är högre. 

(Törn,2012) Match-up teorin ses ändå som en generellt effektivare metod. 
 

5.2	  Annonsattityd	  
 
I följande del analyserar vi hur annonsattityden påverkas av konsumenternas uppfattning av 

ambassadören. Vilka effekter kan trovärdighet, attraktivitet och expertis ha när det kommer 

till annonsattityd?  

 
I resultatgenomgången kan vi se att det är dimensionen attraktivitet som påverkar 

konsumentens attityd till annonsen mest. Här kan vi se ett starkt samband för Monroe och 

något svagare om än positivt samband för Pitt. Med andra ord förändras människors åsikter 

lättare av ett vackert yttre. (Baker & Churchill, 1977) Fysisk attraktion har varit en väsentlig 

del av socialpsykologi som även innefattar åsiktsförändring (Berscheid & Walster 1974). 

Kamins (1990) visade också att attraktivitet var väldigt viktigt vid marknadsföring av 

skönhetsprodukter, något som alltså också återspeglades i våra resultat.  

 

För dimensionen trovärdighet kan man utläsa moderata samband mellan uppfattningen av 

både Monroe och Pitt samt annonsattityden, här är dock sambandet för Pitt något starkare 

med en högre andel signifikanta variabler. Expertisen till ambassadören visar dock inga 

samband för Pitt medan det för Monroe finns ett tydligt positivt samband. Forskning har visat 

att inte bara attraktiviteten är viktig, Till & Busler (1998) ansåg att effektiviteten i annonsen 

inte kom från ambassadörens attraktivitet, något som teorin om källans attraktivitet 

förespråkar. I fallet med Brad Pitt kan effektiviteten snarare anses komma av ett mer 
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avvikande framträdande, här kan vi se på annonsen med Brad Pitt som avvikande från tidigare 

marknadsföring något som kan påverka konsumenten positivt. (Kahle & Homer, 1985)  

 
Uppfattningen av ambassadören och sambandet mellan den och annonsattityden skiljer sig 

därmed mellan Brad Pitt och Marilyn Monroe. Skillnaden tar sin form i att vi för Monroe kan 

se samband för alla dimensioner av källans trovärdighet, attraktivitet, expertis och 

konsumenternas attityd till annonsen. En ambassadör med hög matchning betyder således 

också att om denne är attraktiv, trovärdig och expert så påverkas konsumenternas attityd till 

annonsen på ett positivt sätt.    

 
Generellt sett har forskningen kring ”celebrity endorsement” sagt att en attraktiv kändis med 

hög grad av kongruens är den mest effektive ambassadören för en produkt. Eftersom 

attraktiva personer väcker mer uppmärksamhet än mindre attraktiva personer brukar företag 

använda sig av dessa. Det framkallar även en mer positiv känsla än vid användandet av en 

mindre attraktiv ambassadör. (McCracken, 1989) För den mindre kongruente Pitt ser vi att 

även attraktiviteten återspeglas i konsumenternas annonsattityder.   

	  

5.3	  Varumärkesattityd	  
	  

Hur uppfattningen av ambassadören påverkade konsumenternas varumärkesattityd analyseras 

i följande avsnitt. Vilka effekter kan trovärdighet, attraktivitet och expertis ha när det kommer 

till varumärkesattityden (efter exponering av annonsen)?  

 
För varumärkesattityden kan vi även här se en skillnad mot de båda undersökta 

ambassadörerna. Likt undersökningen av Misra & Beatty (1990) kan vi i Tabell 8-10 över 

korrelationer för varumärkesattityden se att det i stort sett bara är signifikanta korrelationer 

mellan den mer kongruente Monroe och konsumenternas attityder. Det är endast i 

dimensionen trovärdighet som visar samband för Brad Pitt. Detta tyder på att en kongruent 

ambassadör är mer effektiv när det gäller överföring av ambassadörens egenskaper till 

varumärket. Samtidigt vet man att en mindre kongruent ambassadör i form av Brad Pitt 

skapar större uppmärksamhet, det faktum att synen på varumärket inte förändras speciellt 

mycket efter exponering av annonsen kan således göra att uppmärksamhetsaspekten 

överväger nyttan med överföringen av egenskaper. Törn (2012) visade i sin studie liknande 
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resultat som säger att den måttligt inkongruente ambassadören ger hög uppmärksamhet och 

samtidigt inte försämrar varumärkesattityden för etablerade företag.  

 
Att använda sig av en ambassadör kan vara lika framgångsrikt oberoende av om denne är 

expert inom området eller inte. (Speck m fl,1988) Andra aspekter än källans trovärdighet, 

attraktivitet, expertis såsom uppmärksamhet kan spela en viktigare roll. Vad man kan se är 

dock att ambassadörens attraktivitet är viktigt. Med andra ord förändras människors åsikter 

lättare av ett vackert yttre. (Baker & Churchill, 1977) 
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6	  Slutdiskussion	  

	  
I vår studie har vi undersökt fallet Chanel No. 5 och deras användning av kändisar som 

ambassadörer. Med två enkäter jämförde vi en kvinnlig och en manlig ambassadör för 

parfymen Chanel No. 5, och vilka effekter valet av en manlig ambassadör kunde få för 

kvinnoparfymen som tidigare bara varit marknadsförd av kvinnor. 

 

Vid jämförelse av medelvärden kunde vi se att annonsattityden för reklamen med Brad Pitt 

var lägre än för Marilyn Monroe, dock inte negativ. Enligt teorin påverkas inte etablerade 

företags varumärkesattityd negativt vid användande av ambassadörer med lägre kongruens. I 

vårt fall användes Brad Pitt som ett exempel på en ambassadör med lägre kongruens i 

jämförelse med tidigare ambassadörer för Chanel No. 5. Vi kunde se en svag försämring men 

fortfarande var varumärkesattityden betydligt högre än annonsattityden.  

 

För annonsattityden kunde vi se att konsumenternas uppfattning om ambassadören i annonsen 

återspeglade vad de tyckte om reklamen. Resultatet visade att det var framförallt 

ambassadörens attraktivitet som hade betydelse för attityden. 

 

När det gäller varumärkesattityden fanns nästan inga signifikanta samband för uppfattningen 

av ambassadören och attityden mot varumärket. För ett etablerat varumärke så som Chanel 

No. 5 förändras därmed inte synen på varumärket med användandet av en manlig ambassadör. 

Att använda en ambassadör som jämfört med tidigare har lägre grad av kongruens mot 

varumärket kan således vara effektivt för det redan väletablerade företaget. För mindre 

etablerade företaget där konsumenterna sedan tidigare inte har någon uppfattning om 

varumärket är det dock viktigt att använda en ambassadör med hög grad av kongruens till den 

marknadsförda produkten. 

 

Idén med att använda sig av en manlig ambassadör (Brad Pitt) visar sig vara en effektiv 

strategi för Chanel No. 5 på så sätt att han skapar uppmärksamhet, han försämrar inte synen 

på varumärket nämnvärt och annonsattityden förblir positiv. Samtidigt överförs inte 

egenskaperna från ambassadören (Brad Pitt) till varumärket vilket gör att ett etablerat företag 

kan dra nytta av den uppmärksamhet som en ambassadör med lägre kongruens skapar utan att 

skada varumärket. 

 



	  
39	  

6.1	  Vidare	  forskning	  
 

Eftersom vår uppsats berör sambandet mellan en manlig och en kvinnlig ambassadör från 

olika tidsepoker borde en samtida undersökning ger mer ljus om ämnet vid val av celebrity 

endorsement 

 

Vår uppsats kom fram till att attraktivitet var den egenskap som tydligast visade att en manlig 

ambassadör (Brad Pitt) för annonsattityden men frågan kan ställas om en mindre attraktiv 

man hade resulterat likadant. 

 

För vidare forskning är det också intressant att undersöka hur dessa val av ambassadörer 

påverkar företaget ur resultatsynpunkt. Även om ett oväntat val av ambassadör skapar 

uppmärksamhet är det inte säkert att det ökar försäljningen. Effektiviteten bör således också 

undersökas utifrån andra variabler. 

  

	  
	  
 



7	  Referenser	  

 
Agrawal, J & Kamakura, A. W. (1995). The economic worth of celebrity endorsers: An event 

study analysis. The Journal of Marketing. Vol. 59. Iss. 3. s. 56-62. 

 
Atkin, C. & Block, M. (1983). Effectiveness of celebrity endorsers. Journal of Advertising 

Research, Vol. 23. nr. 1, s. 57-61. 

 
Baker, M.J. & Churchill, G.A. (1977). The Impact of Physically Attractive Models on 

Advertising Evaluations, Journal of Marketing Research, No. 14 (November). s. 538-555. 

 
Belch, G.E. (1981). An Examination of Comparative and Noncomparative Television 

Commercials: The Effects of Claim Variation and Repetition on Cognitive Response and 

Messages Acceptance, Journal of Marketing Research, Nr. 18 (Augusti). s. 333-349.

   
Berscheid, M.J. & Walster, E. (1974). Physical Attractiveness, Advances in Experimental 

Social Psychology, Leonard Berkowitz, uppl. 7. New York: Academic Press.   

 
Boddewyn, J.J. & Marton, K. (1978). Comparison Advertising: A Worldwide Study. New 

York. Hasting House. 

 
Byrne, A., Whitehead. M., & Breen, S. (2003). The naked truth of celebrity endorsement, 

British food Journal, Vol. 105 iss, 4/5: s. 288-296. 

 
Caballero, M. J., Lumpkin, J. R. & Madden, C. S. (1989). Using Physical Attractiveness as an 

Advertising Tool: An Empirical Test of Attraction Phenomenon, Journal of Advertising, Nr. 

29 (Aug/Sept), s. 16-22 

 
Charbonneau, J. & Garland, R. (2005). Talent, looks, or brains? New Zealand advertising 

practitioners’ views on celebrity and athlete endorsers. Marketing Bulletin Vol. 16. Iss. 3 s. 1-

10.



 
Choi, S. M., Lee, W. N. & Kim, H. J. (2005). Lessons from the rich and famous: A cross-

cultural comparison of celebrity endorsement in advertising. Journal of Advertising, 34 (2), 

85-98. 

 
Daneshvary, R. & Schwer, K. (2000). The Association Endorsement and Consumers’ 

Intention to Purchase. Journal of Consumer Marketing. Vol. 17 (3). s. 82-88. 
 

De Mooij, M.K. (1994). Advertising Worldwide (2 uppl.). New York: Prentice Hall    

 
Debevec, K. & Iyer, E. (1986). The Influence of Spokesmen in Altering a Product’s Gender 

Image: Implications for Advertising Effectiveness, Journal of Advertising, Nr. 15 (4). s. 12-

20. 

 
Desphande, R. & Stayman, D. (1994). A Tale of Two Cities: Distinctiveness Theory and 

Advertising Effectiveness, Journal of Marketing Research, No. 31 (1), s. 57-64. 

 
Dickenson, N. (1996, 3 Maj). Can Celebrities Ruin a Launch. Campaign, Emerald 

Management Reviews. s. 34. 

 

Dubois, B., (2000), Understanding the consumer, Prentice Hall, Essex, United Kingdom 

 

Dyson, A. & Turco, D. (1998). The state of celebrity endorsement in sport. Cyber-Journal of 

Sport Marketing 2 (1).  

 

Erdogan, B. Z. (1999). Celebrity Endorsement: A Literature Review, Journal of Marketing 

Management, Vol. 15 iss, 4. s. 291-314



 
Erdogan, B. Z. & Kitchen, P. J. (1998). Managerial mindsets and the symbiotic relationship 

between sponsorship and advertising. Marketing Intelligence & Planning Vol. 16. Iss. 6. 

s.  369-374. 

 

Evans, R.B. (1988). Production and Creativity in Advertising, Pitman Publishing, London 
 

Forkan, J. (1980), Product Matchup Key to Effective Star Presentations, Advertising Age, Nr. 

51 (42). 

 
Friedman, H.H. & Friedman, L. (1978). Does the Celebrity Endorser’s Image Spill Over the 

Product, Journal of the Academy of Marketing Science, Nr. 6 (Höst), s. 291-299. 

 
Holbrook, M, & Batra, R (1987), Assessing the Role of Emotions as Mediators of Consumer 

Responses to Advertising, Journal Of Consumer Research, 14, 3, s. 404-420, Business Source 

Premier, EBSCOhost, hämtad 4 Januari 2013. 

 
Hovland, C., Janis, L. & Kelley, H. (1953). Communication and persuasion. New Haven, CT: 

Yale University Press.   

 

Kahle, L. & Homer, P. (1985) Physical Attractiveness of the Celebrity Endorser: A Social 

Adaption Perspective, Journal of Consumer Research, 11, 4, s. 954-961. 

 

Kamins, M.A., Brand, M.J., Hoeke, S.A. & Moe, J.C. (1989). Two-Sided Versus One-sided 

Celebrity Endorsements: The Impact on Advertising Effecteness and Credibility. Journal of 

Advertising. Vol. 18, Ns. 2, s. 4-10.  

 

Kamins, M.A. (1990). An Investigation into the Match-Up-Hypothesis in Celebrity 

Advertising: When Beauty Be Only Skin Deep. Journal of Advertising, 19(1), s. 4-13.



 
Kamins, M.A. & Gupta, K. (1994). Congruence Between Spokesperson and Product Type: A 

Matchup Hypothesis Perspective, Psychology and Marketing, Nr. 11 (6), s. 569-586.   

 
Kanungo, R. N. & Pang, S. (1973). Effects of Human Models on Perceived Product Quality, 

Journal of Applied Psychology, Nr. 57(Vår), s. 172-178. 

 

Kelly, H.H. (1967). Attribution Theory in Social Psychology, in Nebraska Symposium on 

Motivation, Levine, D. Ed., Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

  
Kelly, H.H. (1972). Attributions in Social Interaction, in Attribution: Perceiving the Causes of 

Behavior, E.E. Jones, D.E Kanouse, H.H. Kelly R.E. Nisbett, S.Valins, and B. Weiner, eds., 

Norristown, NJ: General Learning Press. 

 
Kotler, P. (1997). Marketing Management: Analysis, Planing, Implementation and Control, 9 

uppl., Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc. 

 

Kotler, P. (2008). Principles of marketing: European edition. (5. uppl.) Harlow: Financial 

Times Prentice Hall 

 
Lee, J-G. & Thorson, E. (2008). The Impact of Celebrity-Product Incongruence on the 

Effectiveness of Product Endorsement, Journal of Advertising Research, Nr. 48 (3), s. 433-

449.  

 
Levy, S.J. (1959). Symbols for Sale, Harvard Business Review, No. 37 (Juli/Augusti), s. 117-

124. 

 
McCracken, G (1989), Who Is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the 

Endorsement Process, Journal of Consumer Research, Vol. 16, Nr. 3, s. 310-321. 

 
McGuire, W. (1985). Attitude and Attitude Changes, Handbook of Social Psychology, (Eds) 

Lindzey, G & Aronson, E. Vol. 2, New York: Random House. s. 233-346.



 
Misra, S. & Beatty, S. E (1990). Celebrity Spokesperson and Brand Congruence. An 

Assessement of Research and Effect, Journal of Business Research, Nr. 21. (September). s. 

159-173.    

 

Neumeier, M. (2006). The brand gap: how to bridge the distance between business strategy 

and design : a whiteboard overview. (Rev. ed.) Indianapolis, Ind.: New Riders/Hayden. 

 
Ohanian, R  (1990), Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers’ 

Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attractiveness, Journal of Advertising, Vol. 19, Nr. 

3, s. 39-52 

 

Petty, R.E., Cacioppo, J.T., & Shuman, D. (1983, December). Central and Peripheral Routes 

to Advertising Effectiveness: The Moderating Role of Involvement. Journal of Consumer 

Research, (10), 135-146. 

 

Petty, R. E & Cacioppo, J.T. (1980). Effects of Issue Involvement on Attitudes in an 

Advertising Context, Proceeding of the Division 23 Program, (Eds) Gorn, G.G. & Goldberg, 

M.E., Montreal: American Psychological Association, s. 75-79. 

 
Ryu, G., Park, G. & Feick, L. (2006). The Role of Product Type and Country-of-Origin in 

Decisions About Choice of Endorsers, Psychology & Marketing, Nr. 23. s. 487-513.    

 
Saunders, M., Lewis, P & Thornhill, A (2012). Research methods for business students. 6. 

uppl. Harlow: Financial Times Prentice Hall 

 
Solomon, M. (2002). Consumer Behaviour: Buying, Having and Being, femte uppl., New 

Jersey, Prentice Hall.



 
Speck, P.S., Schulmann, D.W. & Thompson, C. (1988). Celebrity Endorsements: Scripts, 

Schema and Roles: Theoretical Framework and Preliminary Tests, Advances in Consumer 

Research, No. 15, s. 69-76. 

 
Swinyard, W. R. (1981). The Interaction Between Comparative Advertising and Copy Claim 

Variation, Journal of Marketing Research, Nr. 5 (dec). s. 175-186.   

 

Till, B. D & Busler,  M. (1998) Matching products with endorsers: attractiveness versus 

expertise, Journal of Consumer Marketing, Vol. 15 Iss: 6, s.576-586. 

 

Törn, F. & Dahlén, M. (2008) Effects of Brand Incongruent Advertising in Competitive 

Settings, European Advances in Consumer Reasearch, Volume 8. 

 

Törn, F. (2012). Revisiting the Match-Up Hypothesis: Effects of Brand-Incongruent Celebrity 

Endorsements. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 33(1), 20-36. 

 
 

Elektroniska	  källor	  
	  
BBC News, (2011). Chanel No 5: The story behind the classic perfume.Available: 

http://www.bbc.co.uk/news/world-13565155. Besökt 12 Nov 2012. 

 

Cadbury (2012). The Story. Tillgänglig: http://www.cadbury.co.uk/the-story. Besökt 2 Jan 

2013. 

 

Google Trends. (2012). Google Trends. 

Tillgänglig:http://www.google.se/trends/explore#q=chanel%20brad%20pitt%2C%20chanel%

20marilyn%20monroe%2C%20chanel%20nicole%20kidman%2C%20chanel%20audrey%20t

autou&cmpt=q. Besökt 2 Jan 2012.	  

 

Sunday Times, (2012). Brad Pitt as first male face of Chanel No.5.Available: 

http://www.sundaytimes.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=25574:brad-

pitt-as-first-male-face-of-chanel-no5&catid=82:videos&Itemid=622. Besökt 12 Nov 2012.



 

The Hot Zone (8 oktober 2012). Brad Pitt To Become First Male Face of Chanel No. 5: 

http://thehotzoneusa.com/entertainment-news/brad-pitt-to-become-first-male-face-of-chanel-

no-5/ . Besökt 2 jan 2013. 

 
The Marketing Agency Talk, (2009). Ageless Marketing – Marilyn Monroe & Chanel No. 5. 

Tillgänglig: http://www.marketingagencytalk.com/marketing/264/264/. Besökt 12 Nov 2012. 

 
The Telegraph, (2012). Boycott threat to Gillette products over Thierry Henry 'handball' row 

	  http://www.telegraph.co.uk/sport/football/competitions/world-cup-2010/6621696/Boycott-

threat-to-Gillette-products-over-Thierry-Henry-handball-row.html Besökt 6 dec 2012.    

 



Bilaga	  1	  
	  

Hej! 

 
Vi läser Företagsekonomi C på Uppsala Universitet och arbetar just nu med vår C-uppsats. Uppsatsen 
handlar om parfymen Chanel No. 5 och deras marknadsföring utifrån ett kundperspektiv, för att 
slutföra den behöver vi er hjälp! Vi har gjort en enkätundersökning med 9 frågor som riktar sig till 
kvinnor och tar max 3 minuter att besvara. 
 
Vissa frågor är tvåvalsalternativ medan andra besvaras på en 7-gradig skala som går från  
1 Instämmer inte alls - 7 Instämmer helt. Ju längre ut på skalan du svarar desto mer håller du med i 
påståendet. 
 
Enkäten är också anpassad för mobila enheter och kan således besvaras från din iPhone eller 
android-telefon. 
 
Tack för din medverkan! 
//Jonatan & Mattias 
 
 

1. Kön 
 
(Ange endast ett svar) 

q Kvinna 

q Man - Gå till 10 

 
2. Känner du till varumärket/produkten Chanel No. 5? 
 
(Ange endast ett svar) 

q Ja  

q Nej - Gå till 10 

 

3. Vad är din uppfattning om varumärket/produkten Chanel No. 5? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Dålig - 
Bra  q q q q q q q 

Ointressa
nt - 
Intressan
t  

q q q q q q q 



Icke 
tilltalande 
- 
Tilltaland
e 

q q q q q q q 

 

4. Känner du igen personen på bilden? 
 
(Ange endast ett svar) 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 q
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

q Nej - Gå till 10 

 

5. Vad är din uppfattning om annonsen med Brad Pitt och Chanel No. 5? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Dålig - 
Bra  q q q q q q q 

Ointressa
nt - 
Intressan
t  

q q q q q q q 



Icke 
tilltalande 
- 
Tilltaland
e 

q q q q q q q 

 

6. Vad är din uppfattning om varumärket efter att ha sett annonsen? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Dålig - 
Bra  q q q q q q q 

Ointressa
nt - 
Intressan
t  

q q q q q q q 

Icke 
tilltalande 
- 
Tilltaland
e 

q q q q q q q 

7. För följande påståenden kryssa i den ruta som överensstämmer med din åsikt om Brad Pitt, 
skalan går från: Instämmer inte alls- Instämmer helt 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Pålitlig q q q q q q q 

Trovärdig q q q q q q q 

Ärlig q q q q q q q 

Tillförlitlig q q q q q q q 

Uppriktig q q q q q q q 



 
 

8.   
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Attraktiv
  q q q q q q q 

Stilig
  q q q q q q q 

9.   
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Skicklig  q q q q q q q 

Erfaren q q q q q q q 

Kunnig q q q q q q q 

Kvalificer
ad q q q q q q q 

Elegant
  q q q q q q q 

Sexig
  q q q q q q q 

Intressan
t q q q q q q q 

Vacker
  q q q q q q q 



Tack! 

 
Tack för din medverkan! För att slutföra enkäten är det viktigt att du trycker på "skicka" knappen nere i 
högra hörnet. 
 



Bilaga	  2	  
 
 
 

 

1. Kön 
 
(Ange endast ett svar) 

q Kvinna 

q Man - Gå till 10 

Hej! 

 
Vi läser Företagsekonomi C på Uppsala Universitet och arbetar just nu med vår C-uppsats. Uppsatsen 
handlar om parfymen Chanel No. 5 och deras marknadsföring utifrån ett kundperspektiv, för att 
slutföra den behöver vi er hjälp! Vi har gjort en enkätundersökning med 9 frågor som riktar sig till 
kvinnor och tar max 3 minuter att besvara. 
 
Vissa frågor är tvåvalsalternativ medan andra besvaras på en 7-gradig skala som går från  
1 Instämmer inte alls - 7 Instämmer helt. Ju längre ut på skalan du svarar desto mer håller du med i 
påståendet. 
 
Enkäten är också anpassad för mobila enheter och kan således besvaras från din iPhone eller 
android-telefon. 
 
Tack för din medverkan! 
//Jonatan & Mattias 
 

2. Känner du till varumärket/produkten Chanel No. 5? 
 
(Ange endast ett svar) 

q Ja  

q Nej - Gå till 10 

3. Vad är din uppfattning om varumärket/produkten Chanel No. 5? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Dålig - 
Bra  q q q q q q q 

Ointressa
nt - 
Intressan
t  

q q q q q q q 

Icke 
tilltalande 
- 
Tilltaland
e 

q q q q q q q 



4. Känner du igen personen på bilden 
 
(Ange endast ett svar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja 

q Nej - Gå till 10 

5. Vad är din uppfattning om annonsen med Marilyn Monroe  
och Chanel No. 5? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Dålig - 
Bra  q q q q q q q 

Ointressa
nt - 
Intressan
t  

q q q q q q q 



	  

	  

 
 

Icke 
tilltalande 
- 
Tilltaland
e  

q q q q q q q 

8.   
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Attraktiv
  q q q q q q q 

Stilig
  q q q q q q q 

6. Vad är din uppfatttning om varumärket efter att ha sett annonsen? 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Dålig - 
Bra  q q q q q q q 

Ointressa
nt - 
Intressan
t  

q q q q q q q 

Icke 
tilltalande 
- 
Tilltaland
e 

q q q q q q q 

7. För följande påståenden kryssa i den ruta som överensstämmer med din åsikt om Marilyn 
Monroe, skalan går från: Instämmer inte alls - Instämmer helt 
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Pålitlig q q q q q q q 

Trovärdig q q q q q q q 

Ärlig q q q q q q q 

Tillförlitlig q q q q q q q 

Uppriktig q q q q q q q 

Vacker
  q q q q q q q 

Elegant
  q q q q q q q 

Sexig
  q q q q q q q 

Intressan
t q q q q q q q 



 
 

 

 

 

9.   
 
(Ange endast ett svar per fråga) 

 1 2 3 4 5 6 7 

Skicklig  q q q q q q q 

Erfaren q q q q q q q 

Kunnig q q q q q q q 

Kvalificer
ad q q q q q q q 

Tack! 

 
Tack för din medverkan! För att slutföra enkäten är det viktigt att du trycker på "skicka" knappen nere i 
högra hörnet. 
 



 

 

 
 

	  







	  


