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Sammanfattning 

Bakgrund: Idag lever vi i ett samhälle där människor kan bli påverkade av 

reklam. Celebriteter syns, hörs och påverkar människor i högre grad i dagens 

samhälle, och kanske ännu mer när de reklamför en produkt. Det är viktigt bland 

konsumenter att uppleva ett behov av att köpa en specifik produkt, varför det 

är allt fler celebriteter som är med i reklam för att påverka och få kunden att 

köpa en specifik produkt. Detta står till grund för intresset att göra denna 

undersökning och studera hur celebriteter har en större påverkan på 

konsumenters köpintention jämfört med icke-celebriteter. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om celebriteter har en större 

påverkan på kundernas köpintention jämfört med icke-celebriteter. Detta gäller 

reklamföring till vardagliga produkter genom egenskaperna tilltalande, trovärdighet 

samt attityd. Reklamföringen behöver inte nödvändigtvis vara sammankopplad 

med de områden eller arenor där celebriteterna normalt verkar eller har sitt 

kändisskap. 

Metod: Ett experiment har genomförts  i denna undersökning. Insamlad data 

har inhämtats genom att respondenterna sett en bild och därefter besvarat en 

enkät med innehåll av fyra hypotetiska frågor. Respondenterna är studenter ifrån 

Karlstads Universitet. 

Slutsats: Konsumenternas uppfattning angående egenskaperna tilltalande, 

trovärdighet samt attityd till celebriteter har en påverkan i nedanstående 

undersökning. Härutöver har egenskaperna olika spektrum i påverkan på 

konsumenterna. Celebriteter har en större påverkan på konsumenternas 

köpintention i jämförelse med icke-celebriteter. 

Nyckelord: Köpintention, Celebriteter, Reklam, Haloeffekten. 

 



 

Abstracts 

Background: Today we live in a society were people can be more easily 

influenced by advertising. A celebrity who is seen and heard  influence people 

to a greater extent in today's society, and even more when they promote a 

product compared to a non-celebrity. It is important for consumers to 

experience a need to buy the product, which is why more and more celebrities 

are involved in advertisement to  influence  customers to buy a specific  product. 

This is the background for the interest in doing this study and studying how a 

celebrity have a greater impact on consumers intention to purchase compared 

to a non-celebrity. 

Purpose: The purpose of this study is to describe if and if so, how celebrities 

have a greater impact on consumers purchase intention compared to non-

celebrities. This applies to promoting for everyday products through the 

qualities of appeal, credibility and attitude. Promoting a product does not 

necessarily is linked to the celebrity’s own field. 

Method: An experiment has been done in this study. Collected data has been 

gathered  from  respondents that have seen a picture and then answered a 

questionnaire with   4 hypothetical questions. The respondents are students 

from Karlstad University. 

Conclusion: The consumers perception regarding the attributes appealing, 

attitude and credibility to the celebrity do have an impact according to the  study. 

In addition, the qualities have different spectrum in the impact of the  

consumers. Celebrities have a greater impact on consumers purchase intention 

compared to non-celebrities. 

Keywords: Purchase intention, Celebrity, Advertising, Halo effect.



Innehållsförteckning 
1. Introduktion .................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................ 1 

1.2 Problemdiskussion............................................................................................... 3 

1.3 Syfte .................................................................................................................... 4 

2. Teoretiskt ramverk och hypotesutveckling ...................................................... 5 

2.1 Celebriteternas effekt på konsumenters köpintention ........................................ 5 

2.2 Haloeffekten ........................................................................................................ 6 

3. Metod ............................................................................................................ 12 

3.1 Metodval ........................................................................................................... 12 

3.2 Experiment ........................................................................................................ 12 

3.3 Datainsamling .................................................................................................... 14 

3.4 Dataanalys ......................................................................................................... 14 

3.5 Randomisering ................................................................................................... 14 

3.6 Validitet ............................................................................................................. 15 

3.7 Generaliserbarhet .............................................................................................. 16 

3.8 Manipulations check.......................................................................................... 16 

3.9 Kvaliteten i undersökningen .............................................................................. 17 

3.10 Reliabilitetsdiskussion ..................................................................................... 17 

4. Resultat ......................................................................................................... 19 

4.1 Manipulationskontroll ....................................................................................... 19 

4.2 Deskriptiv analys och reliabilitetstest ................................................................ 19 

4.3 Medelvärdesjämförelse och hypotestest ........................................................... 20 

4.4 Regressionsanalys .............................................................................................. 20 

4.5 Regressionsjämförelse ....................................................................................... 21 

5. Analys ............................................................................................................ 23 

5.1 Analys av hypoteser........................................................................................... 23 

5.2 Analys av regressionsanalys .............................................................................. 26 

6. Slutsats .......................................................................................................... 27 

6.1 Bidrag och avgränsning ...................................................................................... 28 

6.2 Framtida forskning ............................................................................................ 28 

7. Referenslista .................................................................................................. 29 

8. Bilagor ........................................................................................................... 36 



 
 

1 

1. Introduktion 

I introduktionskapitlet ges en övergripande bild av tidigare studier som undersökt celebriteter 

i reklamkontext samt fenomen som tar sin grund i konsumenternas köpintention. Vidare 

presenteras en problembakgrund, problemdiskussion och syftet med uppsatsen.  

1.1 Problembakgrund 

Barker (2018) definierar en celebritet som en person vilken besitter unika 

egenskaper så som tilltalande, trovärdighet samt sprider en positiv attityd. Ett 

exempel är när celebriteten vid namn Kendall Jenner reklamför klockföretaget 

Daniel Wellington. Detta ledde till en ökad försäljning för klockföretaget 

eftersom Kendall Jenner utstrålade tilltalande, en högre trovärdighet samt en positiv 

attityd kopplat till klockan från Daniel Wellington (Calder 2017).  

När en celebritet reklamför en produkt kan kunderna associera produkten till 

egenskaper som celebriteten besitter vilket kan leda till en ökad köpintention 

(De Veirman et al. 2017). Som stöd till denna uppsats kommer 

uppsatsförfattaren att ta hjälp av Haloeffekten för att kunna verifiera 

celebriteternas påverkan på konsumenternas köpintention. Haloeffekten är en 

teori vilken förklarar innebörden av en persons egenskaper. Ett exempel på detta 

kan vara en celebritet som besitter egenskaperna tilltalande, trovärdig samt utstrålar 

en positiv attityd. Detta innebär att celebriteten har en högre påverkan på en 

konsument, till skillnad ifrån en person som inte besitter dessa egenskaper. 

Tidigare studier har funnit ett samband kring att celebriteter traditionellt sett 

påverkar konsumenterna i positiv riktning (Newbold 2017). Konsumenten 

påverkas när en celebritet upplevs som mer tilltalande (Celebritetens ”utstrålning 

och attraktivitet”) (Eisend & lagner 2010), mer trovärdig (en unik tillförlitlighet 

och vederhäftighet) (Hyllegard et al. 2010), och sist men inte minst upplevs ha 

en mer positiv attityd (en psykologisk benägenhet i positiv form) (Chaiken & 

Eagly 2007). 
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Med teorin kring Haloeffektens roll (celebriteternas egenskaper vilka påverkar 

konsumenterna) inom psykologin finns det en anledning att undersöka om dessa 

upplevda egenskaper kan smitta av sig på produktens upplevda egenskaper. 

Brison och Pickett (2019) förklarar att celebriteten skapar  en social relation 

mellan celebriteten, kunden samt produkten som reklamförs. Detta leder till att 

celebritetens egenskaper avspeglar sig på produkten vilket resulterar i en ökad 

köpintention. I detta strävar denna uppsats efter att undersöka hur celebriteter 

med egenskaper som tilltalande, trovärdighet samt en positiv attityd kan påverka 

kundernas köpintention genom att reklamföra en produkt i förhållande till   en 

person som inte är en celebritet och inte besitter dessa egenskaper.  

Tidigare studieresultat har visat att när en celebritet reklamför en produkt så 

leder detta till en ökad köpintention eftersom kunderna upplever att produkten 

utstrålar  egenskaper som celebriteten besitter (Ahlberg & Callersjö 2007; 

Oscarson 2019). Egenskapen tilltalande är i detta sammanhang relaterad till hur 

kunderna upplever en produkt. Detta då  celebriteter ofta besitter egenskaper 

som kan  förknippas med tilltalande, vilket kan leda till en ökad förståelse kring 

vad de reklamför och en association till tilltalande. Även egenskaper som 

trovärdighet kan kopplas till vissa celebriteter då de utstrålar en viss grad av 

trovärdighetsegenskaper, ett exempel skulle kunna vara Donald Trump 

(president i USA mellan 2016-2020) som reklamförde snabbmatskedjan 

McDonald’s, vilket också ledde till en ökad försäljning av hamburgare under den 

perioden. (Youtube 2016). Den tredje egenskapen som celebriteter besitter är 

en positiv attityd vilket kan vara att konsumenter förknippar produkten med 

något bra, ett exempel är när Michal Jordan som är en känd basketspelare och 

måste äta hälsosamt också reklamför snabbmatskedjan McDonald’s, vilket 

ökade försäljningen för McDonald’s under en period. (Youtube 2017). Dessa 

exempel ger en  indikation på  att Haloeffekten fungerar vilket står till grund för 

användning av Haloeffekten i denna studie för att kunna undersöka 

celebritetens påverkan på konsumenter. 
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Med detta som utgångspunkt hävdar Dahlén et al. (2013) menar att oavsett om 

företaget är stort eller litet, nationellt eller internationellt så kan en celebritet 

bidra till det ”lilla extra”. Att kunna nå ut med budskap  till personer som det 

specifika företaget i normalfallet inte kan nå ut till, leder till att företaget gynnar 

sin avkastning samt uppmärksamhet endast på grund av celebritetens 

egenskaper. 

1.2 Problemdiskussion 

Celebriteter kan potentiellt nå ut till fler personer till skillnad från vad ett enskilt 

företag kan göra (Choi & Rifon 2012). Det är brist på tillräckligt med studier för 

att kritiskt kunna undersöka hur konsumenternas köpintention samt 

köpmönster påverkas av en celebritet som reklamför en produkt till skillnad från 

en vanlig person som reklamför en produkt. 

I dagen samhälle är det vanligt att se en celebritet kanalisera en produkt genom 

reklamföring. Genom en reklamföring av en produkt inträffar en primär relation 

mellan celebriteten och konsumenten (Amos 2008). När denna relation inträffar 

skapas en upplevelse om hur konsumenten uppfattar både celebriteten och 

produkten, det vill säga celebritetens påverkan på konsumentens köpintention 

(Amos 2008). Under de senaste åren har en celebritet som reklamför en produkt 

ökat drastiskt. En celebritet har ett förhållandevis högt inflyttande på 

konsumenter, varför företag använder sig av celebriteter (Adnan et al. 2017). 

Tidigare studier har observerat att celebriteter och deras egenskaper har en 

påverkan på konsumenternas köpintention (Bhatt et al. (2013). Med detta 

kommer denna studie att fokusera på hypoteser angående celebriteternas 

påverkan på konsumenternas köpintention med hjälp av sina egenskaper, 

trovärdighet, tilltalande samt positiv attityd eftersom dessa egenskaper har en stora 

skillnad. Dessa hypoteser blev utvalda då dessa egenskaper har en hög påverkan 

på andra människor (Boone 2001). Valet att dessa hypoteser tar även sin grund 

i att de flesta tidigare forskningar har använt dessa hypoteser.  
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Det celebriteter kanaliserar i reklamföringen, kan påverka konsumenternas 

köpintention (i en högre utsträckning jämfört med en icke-celebritet) vilket leder 

till en ökad köpintention. Celebriteter reklamför ständigt olika produkter varför 

det är aktuellt att studera närmare förhållandet mellan celebriteternas 

reklamföring och konsumenternas köpintention. 

Med tanke på Haloeffekten har celebriteter en påverkan på konsumenternas 

köpintention kopplat till den produkt som celebriteten reklamför, en påverkan 

genom tilltalande, trovärdighet samt attityd. Haloeffektens användning i denna 

studie är till för att kunna undersöka celebritetens påverkan på konsumenternas 

köpintention. Exempelvis nämner Khatri (2006) att celebriteters har förmåga att 

skapa ett medvetande och ett initialt intresse hos konsumenterna, vilket kan 

resultera i en mer positiv attityd, tilltalande samt trovärdighet till den specifika 

produkten, och som  leder till en ökad köpintention.  

1.3 Syfte 

Med grund i problematiseringen ovan är syftet med denna studie att beskriva 

om celebriteter har en större påverkan på kundernas köpintention jämfört med 

icke-celebriteter.  

Detta gäller reklamföring till vardagliga produkter genom egenskaperna 

tilltalande, trovärdighet samt attityd. Reklamföringen behöver inte nödvändigtvis 

vara sammankopplad med de områden eller arenor där celebriteterna normalt 

verkar eller har sitt kändisskap. 
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2. Teoretiskt ramverk och hypotesutveckling 

I teorikapitlet presenteras teori kopplad till celebriteter i marknadsföringskontext. Baserat på 

det teoretiska ramverket kommer fyra hypoteser att presenteras i efterföljande kapitel, vilket 

kommer att testas med hjälp av ett kontrollerat experiment. I detta ingår även att  teoretiskt 

diskutera hur celebriteter potentiellt kan driva köpintention. Avslutningsvis redogörs för teori 

ifrån tidigare forskning som knyter an till  kundernas uppfattning samt köpintention för att 

därmed kunna bekräfta uppsatsens hypoteser.  

2.1 Celebriteternas effekt på konsumenters köpintention 

När man har sett en eller flera celebriteter reklamföra olika produkter så kan det 

skapas en association, en sammankoppling som vid  varje tillfälle då det syns, 

hörs eller i samband med en fysisk träff med en celebritet ger en association till 

en eller flera av de produkter  den aktuella celebriteten har reklamfört (Li et al. 

2012). Uppskattar kunden den produkt celebriteten reklamför stärks tilltalande, 

trovärdighet samt en positiv attityd vilket påverkar celebriteten samt företaget som 

säljer produkten i  positiv bemärkelse  (Li et al. 2012).  

Celebriteter skapar en mer personligt relaterad trygghet som leder till att kunden 

bygger ett starkare förtroende till både celebriteten samt företaget som säljer 

produkten, vilket ökar försäljningen. Celebriteten väcker ett intresse samt skapar 

någon form av förtroende hos de potentiella kunderna, ett intresse som kan 

resultera i en preferens för den specifika produkten (Keller & Kotler 2016). 

En förklaring till att en celebritet kan skapa en positiv effekt må vara, att 

kunderna identifierar sig med celebriteten, vill vara som celebriteten och 

identifiera sig med dess ideal. Detta leder således till reklam med personlig 

påverkan och känsla, vilket kan påverka konsumenternas uppfattning positivt 

angående produkten som reklamförs vilket ökar köpintentionen.   
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Följaktligen är undersökningens H1 att det finns ett samband, det vill säga att 

celebriteter har en större påverkan på konsumenternas köpintention i det fall att 

de  reklamför en produkt till skillnad från någon som inte besitter de egenskaper 

en celebritet innehar.  

Hypotes 1 Konsumenten har högre köpintention när produkten reklamförs av en celebritet 

jämfört med en icke-celebritet. 

Köpintention är i detta fall en villighet av kunderna att köpa en produkt, en 

bättre köpintention resulterar i en högre sannolikhet att köpa produkten menar 

Brison & Pickett (2019). Vidare nämner artikeln att ifall en celebritet reklamför 

den specifika produkten skapas en social relation mellan kunderna och 

celebriteten, vilket avspeglar sig på produkten och har en positiv påverkan på 

kundernas köpintention (Brison & Pickett 2019).  

2.2 Haloeffekten 

1920 introducerade psykologen Edward Thorndike uttrycket Haloeffekten. 

Thorndike upptäckte denna effekt genom att studera hur en befälhavare i 

militären hade beskrivit vad som krävdes för att vara en bra soldat, egenskaper 

som inkluderade tilltalande, trovärdighet samt en positiv attityd. Den soldaten med 

bäst egenskap vad gäller tilltalande, trovärdig samt positiv attityd kommer troligtvis 

bli den bästa soldaten (Cherry 2016).  

I en undersökning som har gjorts av Erdogan (1999), beskrivs Haloeffekten som 

en teori där en celebritet som har  en tilltalande, trovärdig eller en positiv attityd 

som egenskap kan ha en större påverkan på konsumenter till skillnad från någon 

som inte bär  någon av dessa egenskaper. I kärnan av detta kan en celebritets 

egenskaper såsom tilltalande, positiv attityd samt den allmänna trovärdigheten 

påverka kundernas bedömning av den specifika produkten som celebriteten 

reklamför (Djafarova & Rushworth 2016). 
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Fokus ligger på celebritetens egenskaper som tilltalande, trovärdighet och attityd, 

vilket leder till att produkten korrelerar med celebritetens egenskaper som  ger 

ett resultat i form av  ökad köpintention (Donkor et al. 2019). Även detta argument 

står till grund för Haloeffektens användning i denna studie.  

Erdogan (1999) nämner även att det är relevant att diskutera den psykologiska 

faktorn av Haloeffekten, då en celebritet har större påverkan och drar till sig 

mer uppmärksamhet. I det att Barack Obama blev vald till president kan för 

vissa innebära att han utstrålar en trovärdighet för  landet USA, och eftersom 

Barack Obama omvaldes  kan det möjligen innebära att de amerikanska väljarna 

uppfattade att han gjorde en bra insats som president. . En positiv attityd bör  i 

alla fall majoriteten av dem amerikanska väljarna  haft till Barack Obama 

eftersom de röstade på hans parti och som därefter kan ha påverkat även 

respondenternas  i denna studie. Haloeffekten är väl passande till denna studie 

då experimentet har sin grund i att se hur mycket respondenterna  påverkas av 

dessa nämnda tre variabler. Haloeffekten baseras på att en celebritet har en 

tendens att förstärka ett budskap och påverka personer mer, till skillnad från om 

ett företag eller produkt exponeras på egen hand. (Erdogan 1999). Personer 

tenderar att  se upp till celebriteter  och vill gärna identifiera sig med dessa, det 

vill säga att potentiella kunder drömmer om att en gång i framtiden vara lika 

tilltalande, trovärdig samt sprida en positiv attityd som en celebritet (Bhatt et al. 

2013). Företag försöker hitta den korrekta marknadsföringsstrategin för att 

kunna identifiera kundernas köpmönster för de produkter företaget reklamför, 

dock är det inte i nivå med det mervärde en celebritet kan skapa, då de skapar 

ett annat slags förtroende hos kunderna (Keller & Kotler 2016).  

De tre oberoende variablerna tilltalande, trovärdighet samt positiv attityd behandlas 

vanligtvis individuellt och tidigare forskning har visat att samtliga variabler har 

en positiv effekt på konsumenternas köpintention (Hunjra & Jaffari 2017). Som 

nämnt innan, har valet av dessa tre variabler sin grund i att alla utstrålar någon 

form av positiv påverkan på konsumenternas köpintention när en celebritet 

reklamför en produkt och då med utgångspunkt i Haloeffekten. 
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Erdogan (1999) beskriver i sin artikel att effekten av tilltalande, trovärdighet samt 

attityd är vanliga effekter i detta samt har även högst påverkan på människor. 

Eisend och langner (2010) beskriver att celebriteter ökar konsumenters 

köpintention och får produkten att framstå som mer tilltalande. Celebritetens 

”utstrålning och attraktivitet” tilltalar således kunden och associeras med 

produkten som reklamförs vilket definierar tilltalande (Eisend & lagner 2010). 

Ifall en konsument tycker om celebriteten som reklamför en specifik produkt så 

kan också produkten uppfattas som mer tilltalande (Erdogen 1999). Enligt Pr 

couture (u.å) har en celebritet större inflytande än vad ett enskilt företagsnamn 

har, vilket ger en positiv effekt till produkten som celebriteten reklamför. 

Ifall en celebritet gör reklam för  en produkt, som nämnt, skapas det en speciell 

relation avseende trygghet mellan konsumenten och celebriteten (Bozan & 

Johansson 2017). Liknande fynd görs av Khatri (2006), som kopplar 

celebritetens personlighet till hur konsumenten upplever produkten. 

Celebriteter kan på ett förnämligare sätt förmedla budskapet av produkten de 

reklamför, på ett mer tilltalande sätt tillskillnad ifrån en person som inte är en 

celebritet (Adnan et al. 2017). 

Austad och Silvera (2003) beskriver att det inte bara är celebritetens personlighet 

som påverkar hur tilltalande konsumenten upplever produkten, utan också hur 

celebriteten reklamför produkten samt vad det är för produkt. Ifall kunden 

upplever adekvat samband  mellan dessa tre faktorer, ökar kundens köpintention. 

De kunder som finner en reklamförande celebritet tilltalande agerar ofta snabbt 

och ”sprider meddelandet vidare” kring den specifika produkten som 

celebriteten reklamför och att denna är värd att köpa (Khatri 2006).  
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Detsamma gäller ifall konsumenten köper produkten endast för att det är en 

celebritet som reklamför produkten, det vill säga att oavsett om konsumenten 

faktiskt gillar den tilltalande produkten eller inte så köper konsumenten 

produkten ändå bara för att på något sätt komma närmare eller identifiera sig 

med celebriteten, vilket även kan bero på trovärdighet samt känslan av en positiv 

attityd (Kucza & Seiler 2017). Med detta som grund kan vi också anta att hypotes 

2 har viss relevans.  

Hypotes 2 - Produkten upplevs som mer tilltalande när en celebritet (jämfört med en icke-

celebritet) reklamför en produkt. 

I en artikel av Amos et al. (2008) beskrivs celebritetens trovärdighet ha hög 

påverkan på konsumentens acceptans till en produkt. Hyllegard et al. (2010) 

definierar trovärdighet som en unik tillförlitlighet som kan stärka kundens 

köpintention. En tidigare president, Barack Obama, kan i detta då framstå som 

en person man kan lita på. Trovärdighet definieras även som en allmän vederhäftig 

tro på celebriteten som reklamför produkten. Denna vederhäftiga tro som 

kunderna upplever inverkar även på den produkt som celebriteten reklamför 

vilket resulterar i en ökad köpintention.  Celebriteten skapar en popularitet, 

association och en tillförlitlighet i kundens minne vilket har en påverkan på 

kundens köpintention i  högre utsträckning (Choi & Rifon 2012). 

Kunden upplever en äkthet när celebriteten presenterar produkten (Austad & 

Silvera 2003). Att känna ett sug  att, köpa en likadan produkt eller att känna en 

association till den celebritet som reklamför den specifika produkten är en 

kraftig känsla av den oberoende variabeln trovärdighet, vilket leder till en ökad 

köpintention (Khatri 2006). Khan (2017) beskriver att celebritetens trovärdighet 

kopplat till produkten har en signifikant påverkan på konsumenternas 

köpintention, eftersom denne ger konsumenterna legitimitet, en bild där denne 

reklamför en produkt som  introducerats på en ny eller existerande marknad.  
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Celebriteter har en förmåga att få konsumenterna till att se, tolka och uppfatta 

produkten från ett mer positivt perspektiv. Med grund i detta argument om 

trovärdighet så skapas ett intresse att formulera hypotes 3 på följande sätt.  

Hypotes 3 - Produkten upplevs som mer trovärdig när en celebritet (jämfört med en icke-

celebritet) reklamför en produkt. 

Ilicic och Webster (2011) fann att när en celebritet sprider positiv attityd i 

reklamföringen av en produkt ökar detta kundens köpintention. Enligt Greenwald 

(1968) är attityd,  I en tidigare studie av Chaiken och Eagly (2007) kan attityd i 

detta sammanhang även definieras som en psykologisk benägenhet. Hunjra och 

Jaffari (2017) beskriver i sin studie en korrelation av positiv attityd mellan 

celebriteten, reklam och produkten. Således om kunden upplever en positiv 

attityd till en faktor så påverkas de övriga faktorer, vilket ökar köpintentionen.  

I en artikel av Austad och Silvera (2003) nämner de att ifall kunden har en positiv 

attityd till celebriteten så skapas en positiv attityd inte bara till hur celebriteten 

reklamför produkten utan även själva produkten i sig. Detta resulterar i att 

kunderna blir mer villiga att köpa produkten. Ifall celebriteten reklamför något 

som aldrig någonsin har reklamförts på det specifika sättet, upplever kunden ett 

medvetande, något nytt, vilket skapar ett direkt intresse att köpa den aktuella 

produkten. Khatri (2006) nämner att företag använder sig av celebriteter för att 

bland annat skilja sig ifrån den sociala normen alternativt hur andra företag eller 

produkter reklamförs.  

På detta sätt når  celebriteter  ut till en större skala, har större påverkan och 

sprida mer medvetenhet hos de potentiella kunderna. När celebriteter ökar 

medvetenheten hos kunderna skapas en känsla av positiv attityd till den specifika 

produkten (Khatri 2006). Här skapas ytterligare ett intresse att med detta som 

utgångspunkt formulera hypotes 4 om attityd på följande sätt. 

Hypotes 4 – Konsumenten har en mer positiv attityd när en celebritet (jämfört med en icke-

celebritet) reklamför en produkt. 
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Med hjälp av  tidigare forskning , utgör  detta grund för att göra dessa fyra 

individuella hypoteser eftersom de skiljer sig åt substantiellt. Med hjälp av dessa 

fyra hypoteser (köpintention, tilltalande, trovärdighet samt attityd) får vi en mer 

övergripande bild av hur celebriteter kan påverka kundernas köpintention 

kopplat till vardagliga produkter. 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras grunden till valet av metod samt tillvägagångsätt i denna studie, 

samt även en förklaring om insamlade primärdata. Här redogörs experimentet som har gjorts 

i denna studie samt insamlade data. Det beskrivs även hur experimentet har utformats och 

varför denna studie är en kvantitativ undersökning. Avslutningsvis presenteras en dataanalys 

som gjorts av den insamlade primärdata.  

3.1 Metodval 

I denna studie används en kvantitativ metod med insamling av primärdata. 

Grunden till ett kvantitativt experiment i denna studie bygger på att undersöka 

hur människor påverkas av att det är en celebritet som reklamför en produkt. 

Pratsch (2018) beskriver att, ett kvantitativt experiment är en metod att samla in 

data genom svarsenkäter, intervjuer och andra möten med personer. I ett 

kvantitativt experiment ska det också samlas in tillräckligt med personer - kritisk 

massa - så att det kan göras en verklig studie samt att fokusera på att hitta  rätt 

urval av människor (Pratsch 2018).  

3.2 Experiment 

Till denna kvantitativa metod ska ett experiment genomföras med totalt N=104 

(N= Den totala summan av deltagare) och n=52 i varje av de två betingelserna 

(n= antal deltagare uppdelat i två grupper). Valet av 104 deltagare valdes på 

grund av ett rekommenderat antal av Söderlund (2010). Experimentet i  denna 

studie är till för att se hur stor påverkan celebriteten har på kundernas 

köpintention jämfört med och en icke-celebritet. Således valde 

uppsatsförfattaren antalet 104 deltagarna uppdelat i två olika grupper. 

I båda grupperna ska det vara slumpmässiga personer som deltar. I grupp 1 ska 

respondenterna studera en bild där det finns en celebritet (Barack Obama) samt 

en produkt (en hamburgare) som celebriteten reklamför. Denna produkt 

framhåller inte något specifikt företag.  
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Grupp 2 ska få se en likadan bild förutom att det inte finns någon celebritet som 

reklamför produkten på bilden, det vill säga att grupp 2 ser en bild som endast 

illustreras av en vanlig person samt samma hamburgare. Bilden som 

respondenterna ser, är en person i kostym samt en vanlig hamburgare.  

Efter att grupperna har fått studera bilden får både grupp 1 och grupp 2 likadana 

svarsenkäter för att kunna besvara 16 olika frågor som representerar fyra olika 

områden  (tilltalande, trovärdighet, attityd samt köpintention). Det första området  rör 

variabeln tilltalande, där frågorna bygger på äldre forskning av Argo och Main 

(2008). Det andra området  behandlar variabeln attityd, där frågorna kommer 

ifrån forskningen av (Brashear et al. 2013). Det tredje området hanterar  

variabeln trovärdighet och frågorna som rör detta kommer ifrån undersökningen 

av Drolet och Williams (2005). Det fjärde och sista området  rör köpintention, 

baserat på artikeln som kommer ifrån studien av Baker och Churchill Jr (1977). 

De två sista frågorna är frågor som rör deltagaren (kön samt ålder). Frågorna 

bygger på om de har blivit påverkade av en celebritet samt om deras 

köpintention har förändrats eller ifall de inte har blivit påverkade 

överhuvudtaget som renderar i att köpintentionen inte har påverkats..  

Celebriteten som framstår i bilden för grupp 1 inbegriper inget namn, det vill 

säga att det endast är en bild på celebriteten som reklamför produkten.. 

Detsamma gäller produkten som reklamförs, det betyder att det inte kommer 

att stå något företagsnamn eller någon text i bilden. I grund och botten så är det 

ingen text som kommer att visas i bilderna som grupp 1 eller grupp 2 kommer 

att se. Experimentet i sig går ut på att kunna analysera hur många som blir 

påverkade av celebriteten och hur deras köpintention förändras samt tolka deras 

avsikt.  

Experimentet går även ut på att undersöka svaret för grupp 1 och grupp 2 samt 

studera hur stor skillnad svaren har genererat, där som tidigare nämnt ska grupp 

1 se en bild med en produkt som reklamförs av en celebritet och grupp 2 ser 

endast en bild med en vanlig person samt produkten.  
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Framför allt ska experimentet baseras på grupp 1 och deltagarnas svar - grupp 

2 används för att kunna jämföra skillnaden på grupp 1s resultat samt 

köpintention.  

Experimentet är oberoende av kvinnor och män, det vill säga att oavsett om det 

är mer eller mindre av ett kön så räknar denna undersökning att det är hälften 

av ett kvinnligt kön och hälften av ett manligt kön.  

3.3 Datainsamling      

Studiens primärdata blir insamlad av uppsatsförfattaren vad gäller denna 

undersökning. Enkäten samt bilden som deltagarna ser styrs genom en personlig 

kontakt med uppsatsförfattaren. Insamlingen sker därefter via en personlig träff. 

Enkäten samt bilden utarbetades för hand av uppsatsförfattaren med hjälp av 

en dator samt Photoshop. Enkäten består av 16 frågor vilka är relaterade till 

bilden. Frågorna i sig är både skrivfrågor samt bedömningsfrågor på  en skala 

från 1 till 7. 

3.4 Dataanalys 

Efter insamlade data av deltagare som hade deltagit i undersökningen görs en 

analys. Detta för att kunna se hur stor skillnad det var mellan deltagarna som 

var med i manipulationsgruppen (grupp 1) och de som var med i 

kontrollgruppen (grupp 2) samt även studera ifall manipulationen fungerade. 

Enkäten samt bilderna som visas i grupp 1 och grupp 2 återfinns som bilagor i 

slutet av denna uppsats.  

3.5 Randomisering 

Alla deltagare som deltar i denna studie är och ska förbli anonyma. Enligt 

Söderlund (2010, s. 44) ”existerar i regel endast som ett tal i ett 

statistikprogram”.  

Som nämnt är en randomiserad allokering av deltagarna enligt (Söderlund 2010 

s. 44) ”varje deltagare har lika stor chans att hamna i vilken som helst av de 

grupper som ingår i ett experiment”.  
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I denna undersökning ska en randomiserad allokering av deltagarna göras 

genom att alla deltagare ska ta en lott ur en påse, det vill säga ett randomiserat 

urval. I påsen finns två olika slags lotter som det står antingen 642.28 eller 573.13 

på. Lotterna som ligger i påsen är jämnt fördelade , det vill säga 52 av den ena 

och 52 av den andra eftersom det är N=104 (104 deltagare i experimentet). 

Dessa siffor valdes för att hålla grupperna anonyma för respondenterna. 

Siffrorna 573.13, är avsedd för manipulationsgruppen (grupp 1) och siffrorna 

642.28 är avsedd för kontrollgruppen (grupp 2). Denna metod användes för att 

reducera risken att respondenterna skulle påverkas av andra människor i samma 

grupp.  

Uppsatsförfattaren vill vidare inte att någon av respondenterna som deltar i 

experimentet ska veta att det är två grupper som experimentet handlar om, 

varför det inte står grupp 1 och grupp 2, eller endast 1 och 2. I det fall 

respondenterna märker att det är två grupper så finns det en tendens till att det 

bildas grupptryck. Grupptryck kan således påverka personen till att tycka och 

tänka på ett visst sätt, till skillnad från om det inte finns något grupptryck alls. 

Ifall deltagarna som deltar i studien vet att det är  två grupper, så kan resultatet 

förändras, vilket är grunden till att det står  573.13 eller 642.28 på lotterna 

(Lanquist 2007). 

3.6 Validitet 

Barrett et al. (2002) definierar validitet som en granskning av hela 

undersökningen, vilket innebär att det finns en  ”röd tråd” som hänger ihop 

under hela studien. Validitet definieras som att mäta ifall undersökningen har 

presenterat de moment som studien hade för avsikt att redogöra (Barrett et al. 

2002).  

Validitet i denna studie uppnås genom att träffa respondenterna fysiskt istället 

för exempelvis skicka ut enkäter samt bilder över internet, samtala i telefon eller 

delge via sociala medier. Det har skapats ett mer personligt inflytande vilket har 

resulterat i att respondenterna ser mer seriöst på experimentet. 
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Med tanke på respondenternas svar samt åsikter borde detta vara en positiv 

validitet för denna undersökning eftersom de svarar direkt vid själva träffen. 

Eftersom frågorna i enkäten är hämtade från äldre forskning så bör detta ge en 

högre validitet i denna studie eftersom de har använts i tidigare forskning.  

3.7 Generaliserbarhet 

Payne och Williams (2005) menar att generalisering kan vara en väldigt känslig 

del eftersom om man gör ett litet misstag exempelvis flera av det ena könet, 

social bakgrund eller var man är född någonstans kan detta förändra 

slutsatserna. Det kan uppfattas som en mer generell sanning ifall studien är 

generaliserad, samt kan det förstås som inkorrekt att inte helt generalisera 

deltagarna. Utförandet av generalisering kan stärka både reliabiliteten samt 

validiteten (Payne & Williams 2005).  

Eftersom respondenterna i denna undersökning endast är studenter från 

Karlstads Universitet, påverkas begränsningarna i denna metod. 

3.8 Manipulations check 

Manipulationscheck står till grund för att faktiskt kontrollera ifall celebriteten 

har haft en påverkan på köpintention hos dem som deltog i 

manipulationsgruppen (grupp 1). Efter insamlad data så kommer SPSS 

användas som program för att kunna visa ifall manipulationen har fungerat eller 

inte. Manipulationen har sin grund i fråga 13, ”Hur känd upplever du personen 

i reklamen vara?”. Eftersom de flesta i världen vet vem Barack Obama är eller 

åtminstone känner igen namnet, kan det vara en bidragande faktor till att 

resultatet på enkäten kan påverkas.  

Valet av Barack Obama är med anledning av att han ska representera en  

celebritet i detta experimentet då han under åtta års tid (2009-2017) var president 

i USA. 
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Både köpintentionen samt de andra hypoteserna kommer att kontrolleras, det 

vill säga de beroende samt oberoende variablerna. Variablerna tilltalande  

trovärdighet  samt attityd kommer att mätas och granskas som oberoende variabler 

medans köpintentionen kommer granskas som beroende variabel. De oberoende 

variablerna kommer att användas i en regressionsanalys. 

3.9 Kvaliteten i undersökningen 

Denna metod valdes på grund av att det går väldigt snabbt att skapa en enkät 

som leder till att det går fort att samla in data. Det är enkelt vad gäller att skriva 

ut samt konstruera enkäterna och bilagorna. Att anpassa sig efter deltagarnas 

anspråk (behov) gör det hela enklare (Svensson 2015). Frågorna i denna 

undersökning är helt objektiva, men det finns en tendens i kvantitativa studier 

och experiment att speciellt enkäter kan bli tämligen subjektiva.  

En kritisk faktor till att använda en kvantitativ metod istället för en kvalitativ är 

att man inte kan hjälpa deltagarna (Svensson 2015). Det finns även en tendens 

till att svaren som deltagarna har fyllt i kan försvinna, till skillnad ifrån en 

kvalitativ metod då det oftast är någon form av diktafon man använder som 

verktyg. Till sist är det en god idé att denna undersökning använder en 

kvantitativ metod då det är billigt samt enkelt att nå ut till deltagarna.  

Det är endast kön samt ålder som deltagarna ska besvara, inte några namn eller 

var dem är ifrån, jämfört med en kvalitativ metod, där en kvalitativ metod är 

betydligt mer personlig. 

3.10 Reliabilitetsdiskussion 

Enligt Golafshani (2003) så handlar reliabilitet om pålitlighet samt tillförlitlighet 

till utvärdering av kvantitativ forskning. Vid en kvantitativ undersökning är det 

viktigt att informera samt säkra att kvaliteten på studien är hög., det vill säga att 

reliabilitet är att utvärdera kvaliteten i en kvalitativ studie (Golafshani 2003). Det 

är ett par faktorer som spelar in i en mätning av reliabiliteten.  
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Dessa faktorer har en påverkan på om resultatet ifrån denna undersökning 

kommer var likadant om den genomförs igen (Feldman et al. 1988). Ifall det 

görs en liknande undersökning om ett antal år så kan det ha förändrats, där 

celebriteterna kanske inte är celebriteter längre, och om ett antal år kanske 

konsumenterna också förändrats.  

En faktor är stabilitet på måttet av reliabiliteten, och med tanke på att både 

konsumenterna samt celebriteter kan förändras över tid, tyder det på att mått av 

stabilitet inte kan garanteras (Anderson et al. 2014). 

Till sist används mätinstrumentet Cronbachs alfa med ett värde mellan 0 och 1 

för att kunna tolka reliabilitetsmåttet (Dennick & Tavakol 2011). Måtten ska 

komma så nära 1 som möjligt eftersom då är koefficienten som mest reliabel, 

0.8> a> 0.7 tolkas som acceptabelt och 0.5> a tolkas som dåligt (Dennick & 

Tavakol 2011).  

De oberoende variablerna tilltalande, trovärdighet samt attityd i denna undersökning 

ska användas för att kunna granska i vilken utsträckning en celebritet som 

reklamför en produkt har påverkan på konsumenternas köpintention, till 

skillnad från en person som inte är en celebritet och som reklamför en produkt. 

Experimentet går ut på att ta reda på hur mycket den beroende variabeln kan 

påverkas av de oberoende variablerna.   
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4. Resultat  

I detta resultatkapitel redovisas resultatet samt den empiriska delen som har genomförts i 

denna undersökning. Resultatet presenteras i löpande text. En regressionsanalys kommer 

också att presenteras i resultatdelen. Baserat på hur resultatdelen tolkas så ligger den till grund 

för analyskapitlet samt slutsatsen. 

4.1 Manipulationskontroll 

Empirin i  denna undersökning bygger på två slumpmässigt utvalda grupper och 

har utförts vid Karlstads Universitet. Grupp 1 är en manipulationsgrupp och grupp 

2 en kontrollgrupp. För att säkerställa att experimentet fungerade så gjordes en 

manipulationskrontroll, frågan som ställdes var ”hur känd upplever du personen 

i reklamen vara?”, datan visar att medelvärdet för manipulationsgruppen 6.9, 

jämfört med kontrollgruppen (medelvärde = 2.2). För att säkerställa att 

manipulationen fungerade som avsett så gjordes ett t-test (p < 0.05) som visar 

att grupperna var signifikant olika och härmed säkerställer att experimentet 

fungerade som avsett. 

4.2 Deskriptiv analys och reliabilitetstest 

Empirin som används hade en jämn könsfördelning med 41,7% kvinnor och 

56,3 % män. Samtliga respondenter var mellan 19 och 44 år gamla. Nedan 

presenteras en korrelationsmatris (tabell 1) för att visa hur de teoretiska 

variablerna samvarierar. Den deskriptiva korrelationsmatrisen visar att samtliga 

variabler är signifikant korrelerade (p < 0.05). Som nämnt ovan, visar variablerna 

att de korrelerar med varandra och behandlas separat vilket ger incitament till 

att inte slå ihop dem utan skapar en anledning att hålla dessa individuellt. För 

att säkerställa reliabilitet så gjordes ett Cronbach alpha test på samtliga 

konstrukt, samtliga konstrukt visade tillfredställande reliabilitet (a > 0.7). 
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Correlations 
                 

                      Tilltalande    Attityd      Trovärdighet  Köpintention 
Tilltalande   Pearson Correlation 1 .667** .352** .486** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 104 104 104 104 
Attityd    Pearson Correlation .667** 1 .438** .618** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 104 104 104 104 
Trovärdighet    Pearson Correlation .352** .438** 1 .507** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 104 104 104 104 
Köpintention   Pearson Correlation .486** .618** .507** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 104 104 104 104 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 1 illustrerar korrelationen av tilltalande, trovärdighet, attityd och köpintention. 

Program SPSS samt Word. 

4.3 Medelvärdesjämförelse och hypotestest 

För att testa hypnoserna (H1-H4) har en independent sample t-test gjorts för att 

testa om det finns något skillnad mellan gruppen som fick celebritet (jämfört 

med icke-celebritets) reklamen. Samtliga konstrukt (tilltalande, trovärdighet, attityd 

samt köpintention) var beroendevariabler. Analysen visar att samtliga hypoteser 

kan förkastas. Detta eftersom det inte finns någon signifikant skillnad (p < 0.05) 

i köpintention om en celebritet jämfört med om en icke-celebritet reklamför 

produkten (H1). Inte heller finns det någon signifikant skillnad i tilltalande om 

en celebritet jämfört med en icke-celebritet reklamför produkten (H2). Lika så 

finns det inte någon signifikant skillnad i trovärdighet om en celebritet jämfört 

med en icke-celebritet reklamfört produkten (H3). Till sist finns det inte någon 

signifikant skillnad i attityd om en celebritet jämfört med en icke-celebritet 

reklamför produkten (H4). 

4.4 Regressionsanalys  

Med avsikt att djupare utröna i hur konstruken förhåller sig till varandra, har en 

regressionsanalys gjorts.  
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I regressions analysen har köpintention agerat som en beroenden variabel och 

resterande variabler (tilltalande, trovärdighet samt attityd) agerat som oberoende 

variabler. Vidare för att undersöka om länken mellan den beroende och 

oberoende variablerna skiljer sig åt mellan grupperna gjordes en jämförelse 

mellan regressions modellerna. För den totala populationen visar 

regressionsanalysen B-koefficient för variabeln tilltalande ett värde på .092 (p > 

0.05) variabeln attityd ett värde på .412 (p < 0.05) och variabeln trovärdighet har 

ett värde på .387 (p < 0.05). Detta betyder  att attityd och trovärdighet har en 

påverkan på köpintention medans tilltalanande inte är signifikant. Vidare visar 

regressionsanalysen att regressionsmodellen kan förklara 44% (Adjusted R 

Square). Detta kan bedömas som en god förklarande modell (Henseler et al. 

2009) Nedan kan regressionstabellen utläsas.  

4.5 Regressionsjämförelse 

För att undersöka om den finns en skillnad i om en celebritet jämfört med en 

icke-celebritet reklamför en produkt har jag nedan kontrollerat för 

grupptillhörighet. Variablerna attityd samt trovärdighet är signifikanta i båda 

grupperna (p < 0.05), dock är variabeln tilltalande inte signifikant i någon grupp 

(p > 0.05). Se sammanfattning nedan. 

Det fanns en skillnader mellan de två grupperna i relation till de olika 

variablerna. Fastän uppsatsförfattaren inte gjorde ett signifikants test så visar 

regressionen att det finns en stor skillnaden i relationen attityd à köpintention.  

Manipulationsgrupp β1 P-värde Signifikant 
TilltalandeàKöpintention 0.144 0.219 Nej 
AttitydàKöpintention 0.297 0.028 Ja 
TrovärdighetàKöpintention 0.409 0.015 Ja 
Kontrollgrupp    
TilltalandeàKöpintention -0.003 0.985 Nej 
AttitydàKöpintention 0.582 0.001 Ja 
TrovärdighetàKöpintention 0.402 0.022 Ja 
Differens    

                                                
1 Icke standardiserade beta-koefficienten presenteras i matrisen 
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TilltalandeàKöpintention 0.147   
AttitydàKöpintention 0.285   
TrovärdighetàKöpintention 0.007   

Tabell 2 illustrerar resultatet mellan de två olika grupperna som deltog i experimentet, 
den sista delen är en differens mellan dem två grupperna. Inspirerad av 
uppsatsförfattaren.    
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5. Analys 

I detta kapitel kommer  insamlade data ställas mot äldre  forskning, det vill säga kontrollera 

relationen mellan resultaten i denna studie och redan existerande forskning. Det kommer 

diskuteras vilken effekt som har den högsta påverkan på konsumenternas köpintention. Till 

sist görs en granskning om vad det kan innebära för företagen och vad företagen ska fokusera 

mest på.  

5.1 Analys av hypoteser 

Baserat på respondenternas svar i enkäten så framstår det som om att det inte 

har någon  stor betydelse på vem som reklamför produkten för företagen. En 

celebritet kontra en vanlig person som har ungefär likadan kroppsbyggnad har 

liten påverkan på konsumenternas köpintention, men dock en påverkan som 

visar att manipulationen fungerar. När  vi reflekterar tillbaka till teoridelen där 

undersökningen utgick ifrån 4 hypoteser, Produktens tilltalande, trovärdighet, attityd 

samt köpintentionens påverkan på konsumenterna, så kan det nu tolkas som att de 

har olika grader av påverkan på konsumenternas köpintention. Ett fynd i 

artikeln Brison och Pickett (2019) som påstår att relationen mellan reklamens 

trovärdighet, hur tilltalande reklamen framstår, vilken positiv attityd reklamen 

utstrålar och konsumentens reaktion är oerhört signifikant vad gäller 

konsumentens köpintention. I det fall vi kopplar detta till experimentet i denna 

studie visar det sig att manipulationsgruppen hade en högre påverkan vad gäller 

köpintention jämfört med kontrollgruppen. Detta kan tolkas som att deltagarna 

i manipulationsgruppen upplevde en mer trovärdighet, mer tilltalande samt en 

utstrålning av positiv attityd till reklamen kontra kontrollgruppen. Till sist 

påpekar Janssen et al. (2019) att det finns en korrelation mellan kundernas 

köpintention kopplat till en produkt som reklamförs av en celebritet och 

egenskaperna tilltalande, trovärdighet samt positiv attityd. 

I studien av Kucza och Seiler (2017) nämns det att om en celebritet reklamför 

en produkt så kan det skapas en mer spännande påverkan som kan öka 

konsumenternas köpintention.  
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När man jämför med respondenterna som deltog i denna undersökning så var 

det inte lika stor påverkan på vem som var celebriteten för produkten, inte minst 

produkten i sig hade speciell påverkan på tilltalande. Kucza och Seiler (2017) 

berättar likaså att om personen som reklamför produkten har en tilltalande 

egenskap så har det en påverkan på konsumenternas köpintention, och om man 

relaterar till denna studie kan man inte se någon större påverkan relaterat till 

bedömning av egenskapen tilltalande lika så tilltalande på produkten. Kundernas 

köpintention påverkas i  stor skala vad gäller en produkt som reklamförs av en 

celebritet som utstrålar  tilltalande (Boone et at. 2001). Med en blick tillbaka till 

experimentet stämmer det överens med Boone et al. (2001) då 

Manipulationsgruppen upplevde celebriteten som betydligt mer tilltalande 

gentemot kontrollgruppen, vilken knappt upplevde något tilltalande. 

Det kan även skapas en association och en spegelbild till produkten som 

reklamförs, vilket leder till en positiv attityd som resulterar i att köpintentionen ökar 

(Bhatt et al. 2013). I den mån man kopplar dessa sekundära data till denna 

undersökning så tolkas det att resultatet är detsamma, exempelvis att attityden 

hade en påverkan, det vill säga en väldigt signifikant påverkan av attityden. När  

vi gör en jämförelse av resultatet i denna undersökning så stämmer detta  

överens med resultatet som äldre forskning visar (Choi & Rifon 2012). 

Konsumenterna har mer positiv attityd till reklamen jämfört med positiv attityd 

till produkten när en celebritet reklamför produkten (Janssen et al. 2019). I 

tolkningen av denna artikel finner uppsatsförfattaren att det beror på att det är 

celebriteten som ökar konsumenternas köpintention. I relation  till experimentet i 

denna studie och Janssen et al. (2019) finns en överenstämmelse kring att en 

celebritet har en påverkan på konsumenternas köpintention. Vidare beskriver 

Janssen et al. (2019) att det finns en tydlig korrelation mellan kundernas 

köpintention och en produkt som reklamförs av en celebritet med hänsyn till 

tilltalande, trovärdighet samt positiv attityd. 
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Trovärdighet är en angelägen parameter som kan påverka konsumenternas 

köpintention. I det fall konsumenten känner sig trygg med en produkt som de 

har använt innan, motiveras kunden till att använda en likadan produkt flera 

gånger om (Kucza & Seiler 2017). Trovärdighet kan även skapas genom att 

kunderna känner att personerna som har etablerat och skapat företaget, också 

är människor. Det beskrivs som mer personligt och emotionellt vilket kan 

resultera i ökad köpintention hos konsumenten (Kucza & Seiler 2017). I denna 

studie så upplevde  de flesta deltagare som deltog i undersökningen en större 

påverkan på köpintentionen eftersom de fick en trovärdighet till produkten. Detta 

överensstämmer med vad  äldre  forskning har fått för resultat, det vill säga en 

signifikant påverkan på konsumenternas köpintention (Choi & Rifon 2012). 

Kunderna blir till en högre grad påverkade av en celebritets trovärdighet när de 

reklamför en produkt, vilket gör källan av trovärdighet signifikant i 

reklamföringskontext (Jeong & Kim 2016). I en jämförelse mellan Jeong & Kim 

(2016) artikel och experimentet i denna studie så har de liknande resultat. 

Trovärdighet i manipulationsgruppen har mest påverkan av de tre oberoende 

variablerna som experimentet byggde på. Detta tolkas som att deltagarna 

upplevde celebriteten som väldigt trovärdig, vilket är förståeligt eftersom 

celebriteten var en president i USA under 8 år. 

Celebriteterna har en betydande påverkan på konsumenternas köpintention. Att 

ha en celebritet som representerar en produkt har en signifikant påverkan i 

konsumenternas minne då associationer, popularitet och tillförlitlighet skapas 

(Erdogan 1999). Jämfört med denna studie så kan det som nämnt, tolkas att 

celebriteterna inte hade någon signifikant påverkan, utan uppfattningen om 

själva produkten av konsumenterna var det som har mest betydelse . Enligt Choi 

och Rifon (2012) kunde celebriteten påverka kunderna med olika attribut i olika 

omfattning. Jämfört med denna undersökning så är det produkten i sig som 

spelar roll och inte celebriteten som har betydelse. 

Haloeffekten bedömer kundernas personliga uppfattning av, i denna studie tre 

hypoteser vilka är tilltalande, trovärdighet samt attityd.  
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Med tanke på resultatet ifrån denna studie bör företaget sträva efter att göra 

deras produkt så tilltalande som möjligt och inte leta aktivt efter en berömd 

celebritet som kan reklamföra produkten. Haloeffekten fungerar i denna studie 

endast i viss utsträckning.. Enligt Bloom et al. (2011) kan de potentiella 

konsumenternas köpintention och köpmönster påverkas på ett mer emotionellt 

och personligt sätt. När  vi studerar resultatdelen så har grupp 1 besvarat att 

Barack Obama har hög auktoritet, vilket har resulterat i att deltagarna har mer 

trovärdighet samt att celebriteten visar en tendens till att ändra konsumenterna till 

att uppvisa en merpositiv attityd till produkten, vilket  möjligen kan tolkas som 

att de även är villiga att betala mer. Både hypotesen om trovärdighet samt 

hypotesen om attityd har i båda grupperna resulterat i signifikanta variabler vilket 

överensstämmer med äldre forskning som har presenterats i teoridelen. 

5.2 Analys av regressionsanalys 

Med tanke på deltagarnas svar  i undersökningen kan det tolkas som att oavsett 

vilken person som reklamförde produkten i bilden, hade det inte någon större 

betydelse.  

Produkten i fråga kan tolkas som, inte så tilltalande, men variablerna trovärdighet 

samt attityd tolkades som stor påverkan eftersom båda hypoteser hade Signifikant 

< 0.05, det vill säga en signifikant påverkan på konsumenternas köpintention. 

Detta tolkas som att respondenterna hade en stor trovärdighet samt en positiv 

attityd till produkten. Å andra sidan var tilltalandet av produkten inte signifikant 

eftersom p-värdet var högre än 0.05 vilket  betyder att denna variabel inte 

påverkade respondenternas köpintention i nämnvärd omfattning. Detta är ett 

tecken på att manipulationen fungerade.  

Det är viktigt att se helhetsbilden  där  samtliga  hypoteser hade en viss påverkan, 

men  i olika omfattning kopplat till regressionsanalysen.  
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6. Slutsats 

Detta kapitel redovisar undersökningens slutsats samt syfte. Det kommer även att presenteras 

de viktigaste delarna av denna undersökning. Avslutningsvis kommer bidraget som denna 

uppsats erbjudit, avgränsningar samt framtida forskning att nämnas. 

Studiens syfte är, att förstå vad celebriteternas egenskaper har för påverkan på 

konsumenternas köpintention då de gör reklam för en produkt. Då detta 

fenomen ökar och blir allt vanligare med att en eller flera celebriteter presenterar 

samt reklamför en produkt genom olika kanaler, står detta till grund för studien 

om hur de kan påverka konsumenternas köpintention. Det finns nästan ingen  

tidigare forskning kring hur celebriteter reklamför ett område som de 

ursprungligen inte är kända för. Detta skapade en reviderad tankeanknytning till 

att konstruera experimentet som det har gjorts. Undersökningen i denna studie 

visar att det finns en viss indikation på hur respondenterna som deltog hade en 

påverkan. Resultatet indikerar även att det var en icke signifikant skillnad kring 

vem som marknadsförde produkterna till skillnad ifrån själva produkten i sig 

som hade en viss påverkan på konsumenternas köpintention.  

Med hjälp av en regressionsanalys kunde man tolka att alla hypoteser hade en 

påverkan, endast i olika grad. Variabeln tilltalande hade ett p-värde över 0.05 

vilket leder till en icke-signifikant påverkan på kundernas köpintention, vilket 

leder till att Haloeffekten har en viss poäng. Båda hypoteser angående trovärdighet 

samt attityd har en signifikant påverkan på kundernas köpintention, vilket visar 

att det var en god idé att faktiskt presentera Haloeffekten i teoridelen. 

Avslutningsvis bör företaget som vill sälja en produkt fokusera mer på 

produktens variabler, det vill säga att slutsatsen bör vara att inte aktivt söka efter 

en celebritet utan göra en så bra produkt som möjligt. 
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6.1 Bidrag och avgränsning 

Denna studie har bidragit till att skapa en större samt bredare förståelse kring 

hur celebriteter påverkar konsumenter när de marknadsför eller presenterar en 

produkt.  

Med en bredare förståelse kan det nu granskas hur företag borde agera när det 

gäller att reklamföra en produkt, det vill säga att fokusera mer på produktens 

variabler till skillnad ifrån att aktivt leta efter en celebritet som ska reklamföra 

produkten. Bidraget i denna undersökning har således skapat en insikt om hur 

företag bör agera med angivna hypoteser. Denna studie har anpassats  till att 

endast använda tilltalande, trovärdighet samt attityd som variabler när denna 

undersökning granskade respondenterna och inte flera variabler inom 

Haloeffekten som exempelvis intelligent, trevlig eller humoristisk. En signifikant 

avgränsning är också att det var endast studenter från Karlstads Universitet som 

deltog som respondenter i denna undersökning. 

6.2 Framtida forskning 

Kommande forskning bör koncentrera sig på faktorer som leder till bättre 

företeelser för företaget vilket leder till högre köpintention bland kunderna. 

Framtida forskning bör även använda olika variabler som denna studie inte har 

använt inom Haloeffekten, till exempel intelligent, trevlig eller humoristisk. Framtida 

forskning borde även använda sig av olika grupper, med andra ord inte endast 

använda studenter som har gjort i denna studie. Framtida forskning bör även 

pröva att byta ut den produkt som var i denna undersökning (en hamburgare) 

till något som kunderna kan använda flera gånger alternativt jämföra tjänster i 

förhållande till produkter. 

 

 

 



 29 

7. Referenslista 

Adnan, A., Jan, A. F. & Alam, W. (2017). Relationship between Celebrity 

Endorsement & Consumer Purchase Intention. Abasyn Journal of Social Sciences, 

10(2), 356-372. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=11&sid=b29fd5

6d-e7be-461a-a5dd-ef12c8bb8ac8%40sessionmgr103 [2020-02-17] 

Ahlberg, G. & Callersjö, C. (2007). ”Celebvertising”: -En studie i hur företag 

använder sig av kända personer i sin marknadsföring. Kandidatuppsats. 

Huddinge: Södertörns högskola. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:15304/FULLTEXT01.pdf [2019-04-01] 

Amos, C., Holmes, G. & Stutton, D. (2008). Exploring the relationship 

between celebrity endorser effects and advertising effectiveness: A quantitative 

synthesis of effect size. International Journal of Advertising, 27(2), 209-234. doi: 

10.1080/02650487.2008.11073052 

Anderson, E, R., Babin, J, B., Black, C, W. & Hair Jr, F, J. (2014). Multivariate 

Data Analysis: Pearson New International Edition. 7 uppl. Edinburgh: Pearson 

Argo, J. J. & Main, J. K. (2008). Stigma by Association in Coupon 

Redemption: Looking Cheap because of other. Journal of Consumer Research, 

35(4), 559-572. doi: 10.1086/591102 

Austad, B. & Silvera,  H. D. (2003). Factors predicting the effectiveness of 

celebrity endorsement advertisements.  European Journal of Marketing,  

38(11/12), 1509-1526. doi: 10.1108/03090560410560218 

Baker, J. M. & Churchill Jr, A. G. (1977). The impact of physically Attractive 

Models on Advertising Evaluations. Journal of Marketing Research, 14(4), 538-

555. doi: 10.2307/3151194 

 



 30 

Barker, S. (2018). What´s the Difference Between Celebrities and Influencers – 

and Which Does Your Brand Need?. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://smallbiztrends.com/2018/02/influencers-vs-celebrities.html [2019-04-

15]   

Barrett, M., Mayan, M., Morse, M, J., Olson, K. & Spiers, J. (2002). 

Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative 

Research. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 13-22. doi: 

10.1177/160940690200100202 

Bhatt, N., Jayswal, M. R. & Patel, D. J. (2013). Impact of Celebrity Endorser’s 

Source Credibility on Attitude Towards Advertisements and Brands. South 

Asian Journal of Management, 20(4), 74-95. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/283299097_Impact_of_Celebrity_

Endorser's_Source_Credibility_on_Attitude_Towards_Advertisements_and_B

rands [2019-03-06] 

Bloom, P., Diesendruck, G. & Newman, E. G. (2011). Celebrity Contagion 

and the Value of Objects. Journal of consumer research, 38(2), 215-228. doi: 

10.1086/658999 

Boone, E. L., Menon, K. M. & Rogers, P. (2001). Celebrity Advertising: An 

Assessment of Its Relative Effectiveness. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://condor.depaul.edu/dweinste/celeb/celeb_adverts.html [2020-02-16] 

Bozan, Ö. & Johansson, M. (2017). How does celebrity endorsement affect 

consumers’ perception on brand image and purchase intention? 

Kandidatuppsats. Luleå: Luleås Universitet. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1114405/FULLTEXT02 [2019-

08-14] 

 

 



 31 

Brashear, G. T., Lepkowska-White, E., & Weinberger, G. M. (2013). A Test of 

Ad Appeal Effectiveness in Polnad and The United States- The Interplay of 

Appeal, Product, and Culture. Journal of Advertising, 32(3), 57-66. doi: 

10.1080/00913367.2003.10639136  

Brison, T. N. & Pickett, C. A. (2019). Lose like a man: body image and celebrity 

endorsement effects of weight loss product. International Journal of 

Advertising. 38(8), 1098-1115. doi: 10.1080/02650487.2019.1586208 

Calder, E. (2017). Kendall Jenner promotes the ultra-slim look for Daniel 

Wellington. [Elektronisk] Tillgänglig: https://www.watchpro.com/kendall-

jenner-promotes-ultra-slim-daniel-wellington/ [2019-06-20] 

Chaiken, S. & Eagly, H. A. (2007). The Advantages of an Inclusive Definition 

of Attitude. The Official Journal of the International Social Cognition Network, 25(5), 

582-602. doi: 10.1521/soco.2007.25.5.582 

Cherry, K. (2016). What is the Halo Effect? [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.dcookacademic.com/uploads/1/0/8/8/10887248/what_is_the_

halo_effect.pdf [2019-02-25] 

Choi, M. S. & Rifon, J. N. (2012). It Is a Match: The Impact of Congruence 

between Celebrity Image and Consumer Ideal Self on Endorsement 

Effectiveness. Psychology and Marketing, 29(9), 639-650. doi: 10.1002/mar.20550 

Dahlén, M., Rosengren, S. & Okazaki, S. (2013). Advances in Advertising 

Reasearch: The Changing Roles of Advertising. uppl 4. Stockholm: Springer Gabler 

Dennick, R. &  Tavakol, M. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. 

International Journal of Madical Education, 2, 53-55. doi: 10.5116/ijme.4dfb.8dfd 

De Veirman, M., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2017). Marketing through 

Instagram influencers: the impact of number of followers and product 

divergence on brand attitude. International Journal of Advertising, 36(5), 798-828. 

doi: 10.1080/02650487.2017.1348035 



 32 

Djafarova, E. & Rushworth, C. (2016). Exploring the credibility of online 

celebrities’ Instagram profiles in influencing the purchase decisions of young 

female users. Computers in Human Behavior, 68:1-7. doi: 

10.1016/j.chb.2016.11.009  

Donkor, G., Osel-Frimpong, K. & Owusu-Frimpong, N. (2019). The Impact 

of Celebrity Endorsement on Consumer Purchase Intention: An Emergin 

Market Perspective. The Journal of Marketing Theory and Practice. 27(1), 103-121. 

doi: 10.1080/10696679.2018.1534070 

Dr. Khatri, P. (2006). Celebrity Endorsement: A Strategic Promotion 

Perspective . Indian Media Studies Journal, 1(1). [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://www.satishserial.com/issn0972-9348/finaljournal03.pdf [2020-01-31] 

Drolet, A. & Williams, P. (2005). Age-Related Differences in Responses to 

Emational Advertisement. Journal of Consumer Research, 14(3), 343-354. doi: 

10.1086/497545  

Eisend, M. & Langner, T. (2010). Immediate and delayed advertising effects of 

celebrity endorsers’ attractiveness and expertise. International Journal of 

Advertising, 29(4), 527-546. doi: 10.2501/S0265048710201336 

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

Marketing Management, 15(4), 293-314. doi: 10.1362/026725799784870379 

Feldman, F, J., Rose, A, S. & Wallace, F, I. (1988). Individual Differences in 

Infants’ Information Processing: Reliability, Stability, and Prediction. Society for 

Research in Child Development, 59(5), 1177-1197. [Elektronsik] Tillgänglig: 

https://www.jstor.org/stable/pdf/1130482.pdf?refreqid=excelsior%3Aa5dbb

287e75ea42ffa06117cb4935bb0  

Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative 

Research. The Qualitative Report, 8(4), 597-606. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1870&context=tqr  



 33 

Greenwald, G. A. (1968). Social Psychology, A series of monographs, treatises, 

and texts. New York: Academic Press, INC. 

Hyllegard, H. K., Ogle, P. J. & Yan, R-N. (2010). The Impact of message 

appeal and message source on Gen Y consumers’ attitudes and purchase 

intentions toward American Apparel. Journal of Markerting Communications, 16(4), 

203-224.  doi:  10.1080/13527260902863221 

Ilicic, J. & Webster, M. J. (2011). Effects of multiple endorsements and 

consumer-celebrity attachment on attitude and purchase intention. Australasian 

Marketing Journal, 19(4), 230-237. doi: 10.1016/j.ausmj.2011.07.005 

Jaffari, A. I. S. & Hunjra, I. A. (2017). Mediating Impact of Celebrity 

Endorsement in Relationship of Celebrity Characteristics and Comsumers 

Purchase Intention. Abasyn Journal of Social Sciences. 10(2), 329-344. [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=100e192c

-a4d4-4478-ba5e-583666c08567%40sessionmgr4006 [2020-02-17] 

Janssen, L., Schouten, P. A. & Verspaget, M. (2019). Celebrity vs. Influencer 

endorsements in advertising: the role of identification, credibility, and Product-

Endorser fit. International Journal of Advertising, 39(2), 258-281. doi: 

10.1080/02650487.2019.1634898 

Jeong, J-Y. & Kim, H-C. (2016).  Effect of Celebrity Endorsement in 

Marketing of Musicals: Poster Versus Social Networking Site. Social Behavior 

& Personality: an international Journal, 44(8), 1243-1254. doi: 

10.2224/sbp.2016.44.8.1243 

Keller, K, & Kotler, P. (2016). Marketing Management. 15. Uppl. Indiana: 

Pearson. 

Khan, A. (2017). Does Celebrity Endorsement Affect Customers’ Purchase 

Intention? Analysis of Findings from Delhi and Ncr. The Journal of Management 

Awareness, 20(1), 15-30. doi: 10.5958/0974-0945.2017.00002.4 



 34 

Kucza, G. & Seiler, R. (2017). Source credibility model, source attractiveness 

model and match-up-hypothesis – An integrated model. Journal of 

International Scientific Publications, 11, 3, [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://www.researchgate.net/publication/319448379_Source_Credibility_M

odel_Source_Attractiveness_Model_And_Match-Up-Hypothesis-

An_Integrated_Model [2019-03-06] 

Lanquist, S. (2007). God lärandemiljö- lärarens definition och roll. 

Kandidatuppsats. Malmö: Malmö högskola. [Elektronisk] Tillgänglig: 

http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/5638/Godlarandemiljö.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y [2019-07-02] 

Li, Y., Lee, Y. & Lien, N. (2012). Online Social Advertising via Influential 

Endorsers. International Journal of electronic commerce, 16(3), 119-154. doi: 

10.2753/JEC1086-4415160305 

Newbold, C. (2017). The Endorsement Appeal (Advertising). [Elektronisk] 

Tillgänglig: https://thevisualcommunicationguy.com/2017/09/14/the-

endorsement-appeal-advertising/ [2019-08-12] 

Oscarson, G. (2019). 7 sätt att hitta nya kunder. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://mittforetag.com/7-satt-att-hitta-nya-kunder/ [2019-06-24] 

Payne, G. & Williams, M. (2005). Generalization in Qualitative Research. 

Sociology, 39(2), 295-314. doi: 10.1177/0038038505050540 

Pratsch, J. (2018). Hur påverkas Generation Y köpbeslut av influerncer 

Marketing på Instagram. Kandidatuppsats. Helsingfors: Yrkeshögskolan 

Arcada. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150923/EXAMENSARBE

TE%C2%A05.6.2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y [2019-03-07] 

 



 35 

Pr Couture. (u.å). 3 Types of Brand Celebrity Endorsement Deals (+Payment 

Options) [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://www.prcouture.com/2017/11/celebrity-brand-endorsement-types/ 

[2019-08-14] 

Svensson, P. (2015). Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. 

Studentportalblogg: En powerpoint presentetison ifrån Chalmers [Blogg] 25 februari 

2015. [Elektronisk] Tillgänglig: 

https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/

maskinteknik/kandidatarbete/Documents/20150225%20Vetenskapsmetodik

%20förel%202%20PS.pdf   [2019-06-25] 

Söderlund, M. (2010). Experiment med människor. 1 uppl. Malmö: Liber 

Youtube (2017). Michael Jordan McDonalds Commercial 1987. [Elektronisk] 

Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=E0CW1Pl0gQE [2019-07-

08] 

Youtube (2016). Trump- McDonald’s Commercial (2002). [Elektronisk] 
Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=yr9LwiSayWU [2019-07-08] 
 



 36 

8. Bilagor 

Bilaga 1- Bilder 
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