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Abstract 
This master’s thesis investigates celebrity endorsement in a Danish context, to explore how Danish 

customers perceive the evolving trend of using international celebrities to promote Danish products 

on the Danish market. This is investigated by exploring Danish consumers’ attitudes towards 

advertising using either Danish or international celebrity endorsers in the promotion of Danish 

utilitarian or hedonic products. The aspect of celebrity endorsement concerning the ethnicity 

(nationality) of the celebrity endorser is interesting because this is a relatively new phenomenon, 

which means that a comprehensive study of the effects on consumers has not yet been undertaken. 

By including a literature review we could choose the theoretical focus for our thesis and thereby 

select the theoretical framework from which we derived the hypotheses. To investigate Danish 

consumers’ attitudes towards the commercials for Danish utilitarian and hedonic products endorsed 

by celebrities of diverse ethnicities, we collected quantitative and qualitative data by conducting a 

quasi-experiment and interviews. 

 

The results of the analysis showed that the Danish consumers perceived the Danish celebrity to be 

more credible and attractive than the international celebrity as an endorser of the Danish products. 

This was due to the fact that the Danish celebrity was perceived to be more trustworthy and similar 

to the Danish consumers, due to their shared ethnic (national) background. The Danish consumers 

also responded more positively towards advertising promoting utilitarian and hedonic products 

using a Danish celebrity endorser. Ethnicity had an effect, in that the Danish celebrity was seen as a 

more knowledgeable and sincere endorser, while the international celebrity was seen as having a 

knowledge- and reporting bias when promoting utilitarian products. For hedonic products the 

consumers ‘ethnic self-awareness’ was strengthened by ‘ethnic primes’ in the advertisement, which 

enhanced the similarities between the consumers and the Danish celebrity. 

 

The investigation thereby concludes that Danish companies can benefit from using Danish celebrity 

endorsers in their advertisements to Danish consumers, since they respond more positively to 

advertisements where there is a match between the celebrity endorser’s nationality and the 

product’s country of origin. Researchers who wish to exploit the field of celebrity endorsement 

further should elaborate on the findings regarding the effects of ethnicity on celebrity endorsement 

in a national context. 
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Dedikation 
 

Igennem flere måneder har vi forsømt samvær med vores familier, (Peters) kæreste, og venner. På 

trods af lange perioder med fravær, samt frustrationer, har de altid været der med støtte, opbakning, 

og opmuntring. 

 

Denne afhandling er derfor dedikeret til vores familie, kæreste og venner. 

 

Yderligere vil vi gerne benytte lejligheden til at takke hinanden for et godt samarbejde, der på trods 

af mange lange og til tider frustrerende dage også har budt på rigtig mange gode og spændende 

dage. Vi vil begge tænke tilbage på denne proces som havende været god og utrolig lærerig - både 

på et fagligt og personligt plan.  

 

Derudover vil vi gerne takke de 108 personer, som deltog i vores undersøgelser - vi sætter stor pris 

på jeres bidrag. Vi vil også gerne takke vores specialevejleder Margrethe for at give værdsatte 

input, lægge op til yderligere tanker og overvejelser samt give os gejst igennem processen.  

 

En speciel tak skal gå til Peters kæreste, Natascha, der igennem processen ikke bare har støttet, men 

også er kommet med uvurderlig feedback. 
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Kapitel 1: Introduktion 
Celebrity endorsement er ikke et nyt fænomen. Personer, der er kendt af offentligheden, er blevet 

brugt som endorsere for brands og produkter gennem mange årtier. Helt tilbage til den sidste del af 

det nittende århundrede blev Thomas Edison og Pave Leo XIII anvendt som endorsere af vinen 

”Vin Mariani”, som var et populært rusmiddel på daværende tidspunkt (Keel & Nataraajan, 2012: 

690). Brugen af kendte personligheder i reklamer er siden blevet en etableret del af mange 

virksomheders marketingsstrategier. Opgørelser viser, at der generelt set har været en stigning i 

brugen af celebrity endorsement, hvilket er en klar indikation på, at celebrity endorsements er 

kommet for at blive (Erdogan, 1999: 291; Amos et al., 2008: 209). Celebrity endorsement er en 

effektiv måde, hvorpå virksomheder kan skille sig ud fra mængden, da forbrugerne i dag i højere 

grad bliver eksponeret for reklamer. Men i takt med, at der bliver anvendt flere celebrity 

endorsement-kampagner, er virksomhederne tvunget til at gøre noget ekstraordinært for at kunne 

skille sig ud. Eksempler på dette ser vi i Danmark, hvor danske virksomheder har brugt store 

udenlandske celebrities som endorsere for deres brand og produkter på det danske marked i et 

forsøg på at gøre sig mere bemærket blandt danske forbrugere. Brugen af celebrity endorsement i 

Danmark er altså i konstant udvikling, og som et resultat heraf er et internationalt aspekt blevet 

tillagt. Dette leder os videre til vores motivation for afhandlingen.  

1.1 Motivation 
Virksomheder har gennem tiden benyttet celebrity endorsement på grund af en række fordele. Her 

kan der blandt andet nævnes: for at introducere deres brand, for at repositionere deres brand, for at 

øge opmærksomheden, for at styrke budskabet og for at forstærke virksomhedens image. Omvendt 

er der også en række ulemper. Her kan der blandt andet nævnes: at det er omkostningsfuldt, at 

celebrity endorserens indblanding i en skandale kan smitte af på virksomhedens omdømme, at 

troværdigheden vil svækkes, hvis den samme endorser bliver benyttet af flere forskellige 

virksomheder, at celebrityen stjæler opmærksomheden fra brandet, og at celebrityens omdømme 

daler, hvilket vil reducere effekten af kampagnen (Karasiewicz & Kowalczuk, 2014: 75; Erdogan, 

1999: 295). Den nye trend, som vi har set på det danske marked, hvor danske virksomheder 

benytter udenlandske celebrities som endorsere for deres produkter, har muligvis haft indflydelse på 

de nævnte faktorer. Ud fra vores optik gør alle disse aspekter, som skal overvejes inden valget af en 

celebrity endorser, feltet spændende og interessant. I forbindelse med at danske virksomheder er 
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begyndt at bruge udenlandske celebrity endorsere i danske reklamer, satte det vores tanker i gang. 

Hvordan opfatter danske forbrugere egentlig forskellen ved brugen af udenlandske stjerner i forhold 

til danske stjerner? Og hvilken påvirkning har det på reklamernes overbevisning? Disse spørgsmål 

dannede motivationen for udarbejdelsen af denne afhandling. 

1.2 Problemformulering: 
For at undersøge dette fænomen om, at danske virksomheder benytter sig af udenlandske celebrity 

endorsere, og hvilken effekt det har på danske forbrugere, har vi udviklet følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan adskiller effekten sig ved brugen af udenlandske celebrity endorsere vs. danske celebrity 

endorsere for henholdsvis danske utilitarian- og danske hedonic-produkter på det danske marked? 

Og hvorfor har det effekt hos danske forbrugere mellem 20 til 30 år? 

1.3 Problemfelt og Formål 
De senere år har vi i Danmark set en ny trend opstå i forbindelse med markedsføringen af danske 

virksomheders produkter. Der er flere eksempler på danske virksomheder, der benytter sig af 

udenlandske stjerner til at endorse deres brand og produkter. Cocio var en af de første danske 

virksomheder, der benyttede sig af den strategi, da de i 2010 hyrede den verdensberømte skuespiller 

og model Eva Mendes som endorser for deres produkt (Jurhagen, 2010). Siden har en række andre 

danske virksomheder fulgt trop, blandt andre JBS med Cristiano Ronaldo, Bestseller med 

Christopher Walken, 3 Mobil Danmark med Snoop Dogg og Kærgården med Forest Whitaker 

(Pedersen, 2013; Dam, 2013: 3, 2014; Graversen, 2015). Disse kampagner har medført forskellige 

reaktioner fra de danske forbrugere, hvilket har resulteret i vidt forskellige udfald. 

 

Celebrity endorsement er dermed med rette et tveægget sværd, da der er så mange faktorer, 

virksomheder skal tage højde for, når de vælger en celebrity til at repræsentere deres brand og 

produkt (Erdogan, 1999: 292). Dette gælder også danske virksomheders valg af enten en dansk eller 

udenlandsk celebrity. Formålet med denne afhandling er derfor at undersøge dette fænomen for at 

udfylde den kløft, der i denne forbindelse er opstået i celebrity endorsement-litteraturen. 
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1.4 Afgrænsning 
Afgrænsningen er en nødvendighed for at sikre, at fokusset for afhandlingen ikke afviger fra den 

undersøgte problemstilling. I de sidste år har vi set en stor udvikling i, hvem der bliver opfattet som 

celebrities. Her kan blandt andet nævnes sportsstjerner, skuespillere, realitystjerner, bloggere, 

musikere, tv-stjerner, politikere og fiktive karakterer (Lenler, 2010). Vi har valgt at afgrænse os til 

kun at fokusere på brugen af skuespillere som endorsere i vores undersøgelse, da det vil reducere 

stærke holdninger (f.eks. musiksmag, politisk overbevisning) rettet mod specifikke endorsere. 

Desuden har vi valgt vi to skuespillere af samme køn for yderligere at minimere opfattelsen af de to 

endorsere og dermed øge validiteten af undersøgelsen. Ydermere bliver udenlandske endorsere 

benyttet i celebrity endorsement-kampagner på et globalt plan, men vi valgte at begrænse vores 

undersøgelse til det danske marked. Vi valgte det danske marked, da vi som beskrevet i vores 

motivation for afhandlingen har observeret dette fænomen i en dansk kontekst. Desuden har vi, på 

grund af begrænset tid og ressourcer, valgt kun at fokusere på forbrugere i aldersgruppen 20-30 år.  

 

Celebrity endorsement bliver blandt andet anvendt i både magasiner, tv-reklamer, billboards og på 

sociale medier. Vi har valgt at afgrænse os til at fokusere på brugen af printreklamer, da dette har 

været det foretrukne medie at benytte i celebrity endorsement-litteraturen (Ohanian, 1991; 

Friedman & Friedman, 1979; Deshpandé & Stayman, 1994; Baker & Churchill, 1977; Karasiewicz 

& Kowalczuk, 2014). Yderligere eksisterer der flere forskellige typer af brugen af celebrity 

endorsere i reklamer; den eksplicitte (“jeg endorser dette produkt”), implicitte (“jeg bruger dette 

produkt), imperative (“du burde bruge dette produkt”) og medvirkende (hvor celebrityen 

udelukkende optræder sammen med produktet) (McCracken, 1989: 310). Vi har valgt at afgrænse 

os til at fokusere på celebrity endorsement i den implicitte form. 

 

Yderligere har vi foretaget en teoretisk afgrænsning, i form af at vi benytter os af ‘The Source 

Attractiveness Model’ uden at undersøge en af teoriens subattributter, ‘familiarity’1 . Denne 

subattribut er ikke mulig for os at inddrage, da det ville kræve, at undersøgelsens deltagere ville 

blive eksponeret af undersøgelsens stimulus (celebrity endorsement-reklamerne) flere gange over 

en længere tidsperiode. ‘Familiarity’ vil derfor kun blive brugt i sin simple form for at sikre, at 

deltagerne kender de to celebrities i forvejen, hvilket kræves for at kunne deltage i undersøgelsen.  

																																																								
1 Tæt bekendtskab med eller viden om noget (Oxford1, 2016). 
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1.5 Præcisering af Celebrity Endorsement 
McCracken definerede celebrity endorsement som ‘any individual who enjoys public recognition 

and who uses this recognition on behalf of a consumer good by appearing with it in an 

advertisement.’ (McCracken, 1989: 310). Denne definition lægger op til en skarp afgrænsning af 

celebrity endorsement-begrebet af to grunde, 1) begrebet relateres udelukkende til endorsement af 

’forbrugsvare’ og 2) ’reklame’ bliver nævnt som eneste form for anvendelsen af celebrity 

endorsement. Siden McCracken formulerede denne definition, er celebrity endorsement blevet 

anvendt i en bredere sammenhæng, blandt andet til at endorse velgørenhedsorganisationer (Garcia 

de los Salmones et al., 2013), politiske partier (Veer et al., 2010), B2B-produkter og 

forbrugerservicer (Bergkvist & Zhous, 2016: 2). Derudover er der kommet flere former af celebrity 

endorsements til, blandt andet også på grund af de sociale medier (Wood & Burkhalter, 2014). Vi 

vil derfor i vores speciale benytte Bergkvist og Zhous opdaterede definition af celebrity 

endorsement: ‘a celebrity endorsement is an agreement between an individual who enjoys public 

recognition (a celebrity) and an entity (e.g., a brand) to use the celebrity for the purpose of 

promoting the entity’ (Bergkvist & Zhous, 2016: 3). 
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1.6 Struktur for Opgaven 
Den overordnede struktur for vores afhandling er vist i figur 1.  

 

	
Figur 1: Afhandlingens Struktur 

Kapitel 2: Teori 
Formålet med det følgende kapitel er at gennemgå den teoretiske del af opgaven. Vi vil her komme 

ind på en overordnet gennemgang af celebrity endorsement-litteraturen, for at danne overblik samt 

identificere et fokus for opgaven. Dernæst vil vi præsentere den teori, vi ønsker at basere vores 

afhandling og hypoteser på. 
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2.1 Litteraturgennemgang 
Formålet med litteraturgennemgangen er at belyse de områder af celebrity endorsement-feltet, som 

før er blevet undersøgt, for at skabe et overblik over litteraturen samt at identificere det område, vi 

ønsker at undersøge i dette studie. Bergkvist og Zhou identificerede seks områder af celebrity 

endorsement-feltet, henholdsvis celebrity-prævalens, kampagnemanagement, finansielle effekter, 

celebrity persuasion 2 , ikke-evalueret betydningsoverførsel og brand til celebrity-overførsel 

(Bergkvist & Zhou, 2016). Vi vil nu kort beskrive disse seks områder af celebrity endorsement-

feltet. 

2.1.1 Celebrity-prævalens 
Formålet med studier af ‘celebrity-prævalens’ er, at de undersøger frekvensen af celebrities i 

reklamer (Bergkvist & Zhou, 2016: 3). I 1979 estimerede et studie, at celebrity endorsement-

reklamer udgjorde en sjettedel af det samlede antal reklamer i USA. Denne andel steg til en 

femtedel i 1988 og efterfølgende til en fjerdedel i 1997 (Howard, 1979; Motavalli, 1988; Shimp, 

1997). Nyere studier af tv- og magasinreklamer kunne dokumentere, at denne procentdel var 

stigende (Choi et al., 2005; Belch & Belch, 2013). Denne stigende popularitet af celebrity 

endorsement kunne skyldes en stigende økonomisk gevinst (Elberse & Verleun, 2012; Garthwaite, 

2014). 

2.1.2 Kampagnemanagement 
Formålet med studier af ‘kampagnemanagement’ er, at de undersøger, hvordan reklamepraktikere 

udvælger celebrities (Bergkvist & Zhou, 2016: 5). To studier identificerede de skridt, som 

reklamebureauer tog i udvælgelsen af en celebrity endorser (Erdogan & Baker, 2000; Erdogan & 

Drollinger, 2008). Et tredje studie fandt frem til, at celebrityens match med målgruppen, brandet og 

produktet samt det overordnede image af celebrityen spillede den største rolle ved udvælgelsen af 

en endorser (Erdogan et al., 2001). 

2.1.3 Finansielle Effekter 
Formålet med studier af ‘finansielle effekter’ er, at de undersøger celebrity endorsements effekt på 

aktiepriser (Bergkvist & Zhou, 2016: 5). Flere studier påviste et øget aktieafkast i forbindelse med 

offentliggørelsen af en celebrity endorsement-kampagne, samt som følge af at sportsstjerner havde 
																																																								
2 Handlingen eller processen af at overtale eller blive overtalt til at gøre eller tro noget (Oxford2, 2016). 
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opnået imponerende resultater (Agrawal & Kamakura, 1995; Elberse & Verleun, 2012; Farrell et 

al., 2000). Modstridende studier fandt ikke samme effekt (Ding et al., 2011; Fizel et al., 2008). 

Celebrity endorserens indblanding i negative sager viste sig at have en negativ effekt på 

virksomhedens værdiansættelse, når celebrityen var ansvarlig, men en positiv effekt, når dette ikke 

var tilfældet (Louie et al., 2001). 

2.1.4 Celebrity Persuasion 
Formålet med studier af ‘celebrity persuasion’ er at undersøge celebrity endorseres effekt på brand-

evalueringer (Bergkvist & Zhou, 2016: 5). Det første markante bidrag var studiet af celebrity 

source-effekter af Hovland et al., som pointerede, at credibilityen3 af en endorser havde en 

indflydelse på persuasion (Bergkvist & Zhous, 2016: 7; Hovland et al., 1953). McGuires research 

tilføjede source-attraktivitet, som ligeledes influerede en celebritys persuasion. Tidligere studier af 

attraktivitet fandt evidens for, at modtageren var mere tilbøjelig til at være enig med og synes bedre 

om en attraktiv kilde (Horai et al., 1974), samt en positiv sammenhæng mellem kildens attraktivitet 

og modtagerens holdninger og købsintentioner (Kahle & Homer, 1985). Et andet studie fandt dog 

ingen dokumentation for denne sammenhæng (Ohanian, 1991). Studier fandt også evidens for, at 

modtageren synes bedre om kilder, når de havde samme holdninger som dem, hvilket resulterede i, 

at de opfattede dem som mere intelligente, bedre informeret, med mere morale og som bedre 

mennesker (Byrne, 1961). Forkan udviklede ‘The Match-Up Hypothesis’, der fokuserede på 

matchet mellem produktet og celebrityen (Forkan, 1980). Tidligere studier fandt frem til, at 

modtageren fik en mere positiv holdning til produktet samt opfattede celebrityen som mere attraktiv 

og troværdig, når der var en øget overensstemmelse mellem celebrityen og produktet (Kamins & 

Gupta, 1994). To studier fandt ikke evidens for, at denne overensstemmelse skulle influere 

brandevalueringen eller brandets attraktivitet (Lynch & Schuler, 1994; Till & Buslers, 2000). 

2.1.5 Ikke-evalueret Betydningsoverførsel 
Formålet med studier af ‘ikke-evalueret betydningsoverførsel’ er at demonstrere overførelsen af 

ikke evaluerende karakteristikker (karaktertræk) fra celebrityen til brandet (Bergkvist & Zhou, 

2016: 12). Den mest anerkendte og refererede model inden for celebrity endorsement blev foreslået 

af McCracken, da han i 1989 udviklede ’The Meaning Transfer Model’ (McCracken, 1989). Et 

studie fandt evidens for denne effekt, da det konkluderede, at positive træk ved en celebrity kun 

																																																								
3 Kvaliteten af at blive stolet og troet på (Oxford4, 2016). 
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blev overført, når der eksisterede en høj grad af overensstemmelse mellem celebrity og produkt, i 

modsætning til negative træk, som også blev overført uden nogen form for overensstemmelse 

(Bergkvist & Zhous, 2016: 12). 

2.1.6 Brand til Celebrity-overførsel 
Formålet med studier af ‘brand til celebrity-overførsel’ er at undersøge, om brandassociationer kan 

overføres til celebrityen (Bergkvist & Zhou, 2016: 12). Et studie dokumenterede denne effekt, men 

fastslog samtidig, at overførslen ikke ville ske i de tilfælde, hvor brandets træk var i direkte konflikt 

med de træk, en celebrity allerede besad, inden celebrity endorsement-processen startede (Arsena et 

al., 2014) 

2.2 Teori og Udledning af Hypoteser 
Baseret på litteraturgennemgangen af celebrity endorsement-feltet (2.1) har vi valgt, at fokusset for 

denne afhandling er ‘celebrity persuasion’, hvilket gør det muligt at danne den teoretiske ramme. 

Formålet med den teoretiske ramme af vores afhandling er at introducere læseren for ‘The Source 

Credibility Model’, ‘The Source Attractiveness Model’ og ‘The Match-Up Hypothesis’, da de er 

nogle af de mest grundlæggende teorier inden for celebrity endorsement-feltet. Med udgangspunkt i 

de tre teorier dannes rammen for de fire teoretiske områder, der vil benyttes til udledningen af 

hypoteserne for afhandlingen. De fire teoretiske områder er: Source Credibility (2.4), Source-

attraktivitet (2.5), Attribution-teori (2.7) og Etnicitetsteori (2.8). 

2.3 Source-modellerne 
Source-modeller er en fælles betegnelse for to af de mest benyttede modeller i celebrity 

endorsement-teorien, og de inkluderer ’The Source Credibility Model’ og ’The Source 

Attractiveness Model’. Ved ‘source’ menes personer, grupper eller medier. Source-modellerne kan 

derfor defineres som ”en kommunikators positive karakteristikker som påvirker modtagerens 

accept af en meddelelse” (Hovland et al., 1953: 19; Ohanian, 1990: 41). 

2.3.1 The Source Credibility Model 
’The Source Credibility Model’ bygger sin eksistens på socialpsykologien og er oprindeligt blevet 

udviklet til kommunikationsfeltet, men senere brugt til endorsement-feltet (McCracken, 1989: 310). 

Modellen blev første gang introduceret af Hovland & Weiss (1951-1952), og den er efterfølgende 
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blevet uddybet af Hovland et al. (1953). Source credibility afhænger blandt andet af modtagerens 

opfattelse af kildens (source) ’ekspertise’ og ’trustworthiness’4 (Hovland et al., 1953: 20; Dholakia 

& Sternthal, 1977: 223). De to subattributter udgør tilsammen den samlede opfattelse af en celebrity 

endorsers credibility. ’Ekspertise’ defineres som ”… the extent to which a communicator is 

perceived to be a source of valid assertions”. ’Trustworthiness’ defineres som ”… the degree of 

confidence in the communicator’s intent to communicate the assertions he considers most valid” 

(Hovland et al., 1953: 21). Ifølge Hovland et al. (1953) danner de to subattributter grundlaget for, 

om en kilde bliver opfattet som credible, hvilket har afgørende indflydelse på, om kildens 

kommunikation/budskab opfattes som værende persuasive og effektiv. 

2.3.2 The Source Attractiveness Model 
‘The Source Attractiveness Model’ blev første gang introduceret af William J. McGuire (1985). 

’The Source Attractiveness Model’ fokuserer grundlæggende på variablen ’attraktivitet’. McGuire 

argumenterede for, at kommunikatorens attraktivitet influerede kommunikationens persuasion over 

for modtageren med henblik på at motivere modtageren til at få et bedre ’jeg’ eller et bedre socialt 

omdømme, ved at modtageren identificerer sig med kommunikatoren og påtager sig 

kommunikatorens adfærd (McGuire, 1985: 264). ‘The Source Attractiveness Model’ består af tre 

subattributter, ‘familiarity’, ‘likeability’ 5  og ‘similarity’ 6  der tilsammen udgør den samlede 

opfattelse af en celebrity endorsers attraktivitet. ’Familiarity’ defineres som ”as knowledge of the 

source through exposure” (McGuire, 1985: 264). ‘Likeability’ defineres som ”… affection for the 

source as a result of the source’s physical appearance and behaviour” (Erdogan, 1999: 299). 

‘Similarity’ defineres som ”… a supposed resemblance between the source and the receiver of the 

message” (Erdogan, 1999: 299). Ifølge McGuire danner de tre subattributter grundlaget for, om 

kilden for kommunikationen vil blive opfattet som attraktiv, hvilket vil have indflydelse på, om 

kommunikationen vil blive opfattet som persuasive og effektiv af modtageren. 

2.3.3 Kritik og Anvendelse af ’Source-modellerne’ 
Source-modellerne er nogle af de mest benyttede teorier i celebrity endorsement-litteraturen. I den 

forbindelse er det værd at nævne to punkter, som man skal tage højde for, inden man benytter dem, 

henholdsvis subjektivitet og kritik. 

																																																								
4 Evnen til at blive stolet på som ærlig eller sandfærdig (Oxford3, 2016). 
5 (Specielt om en person) behagelig, venlig, og let at holde af (Oxford5, 2016). 
6 Tilstanden eller faktummet af at lig hinanden (Oxford6, 2016). 
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Subjektivitet spiller en stor rolle, da subattributter for henholdsvis ’The Source Credibility Model’ 

(ekspertise og trustworthiness) og ’The Source Attractiveness Model’ (familiarity, likeability og 

similarity) alle vurderes subjektivt af modtagerne. Opfattelsen af en endorser er derfor individuelt 

betinget, og for at kunne måle og vurdere subattributterne har tidligere research benyttet sig af 

metoden ‘truth-of-consensus’. Metoden er opstået på baggrund af den opfattelse, at på trods af den 

subjektive vurdering er der ofte en høj grad af enighed blandt respondenterne. Det vil sige, at hvis 

en endorsers fysiske attraktivitet skal vurderes som værende høj eller lav, benytter man af 

forskningsgrunde respondenternes samlede vurdering (Patzer, 1983: 230). Denne metode vil også 

blive benyttet i denne afhandling for at kunne måle og sammenligne subattributterne fra source-

modellerne på trods af deres subjektivitet. 

 

Begge source-modeller er blevet kritiseret for, at de ikke skaber et fyldestgørende billede af, 

hvordan man som praktiker finder den helt korrekte, passende celebrity endorser til sit brand eller 

produkt. De forskellige attributter og subattributter er blevet valideret af forskellige studier, men de 

bliver kritiseret for at være for overfladiske (Erdogan, 1999: 304; McCracken, 1985: 310-311). 

Source-modellerne er dog stadig ofte brugt som fundament for studier, der undersøger celebrity 

endorsement. McCracken (1989) kritiserede source-modellerne for ikke at indeholde alle aspekter 

inden for celebrity endorsement-processen, dog anerkendte han også, at de er valide i sin 

enkeltstående form, og at man kan bruge dem til at undersøge de enkelte aspekter, de berører inden 

for celebrity endorsement-feltet (McCracken, 1989: 311). Vi vil i denne afhandling derfor bruge 

source-modellerne til at undersøge forskellene på brugen af en dansk celebrity endorser og en 

international celebrity endorser i en dansk kontekst.  

2.4 Source Credibility 
Som før beskrevet består modtagernes opfattelse af en endorsers samlede credibility af de to 

subattributter ekspertise og trustworthiness. Med ’ekspertise’ menes der i det omfang, hvori en 

kommunikator anses for at være en kilde af valide påstande. Det er kommunikatorens opfattede 

viden, erfaring eller kompetencer, der afgør, om personen vil blive anset for at komme med valide 

påstande (Erdogan, 1999: 298). Det er værd at understrege, at det ikke betyder noget, om kilden, 

f.eks. en celebrity endorser i en reklame, er en reel ekspert eller ej. Så længe han bliver opfattet 

sådan af modtagerne, er det nok til, at budskabet bliver opfattet som persuasive, og at det derved 
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kan skabe en adfærdsændring hos modtageren (Hovland et al., 1953: 22; Erdogan, 1999: 298). 

’Trustworthiness’ er graden af tillid, som forbrugeren tillægger en kommunikators hensigt med at 

formidle de påstande, som han/hun finder mest valide (Erdogan, 1999: 298; Ohanian, 1990: 41). 

Ifølge Hovland et al. (1953) er det modtagerens opfattelse af en kommunikators ‘trustworthiness’, 

der afgør, hvor ’credible’ han/hun vil blive opfattet (Hovland et al., 1953: 21). Selve begrebet 

’trustworthiness’ blev beskrevet som kommunikatorens grad af ærlighed, integritet og troværdighed 

(Erdogan, 1999: 297). 

 

Ifølge Hovland et al. (1953) danner de to subattributter altså grundlaget for, om en kilde vil blive 

opfattet som credible, hvilket er afgørende for kommunikationens/budskabets persuasiveness og 

effektivitet. Netop det, at kommunikationen bliver persuasive, er afgørende for, om budskabet 

skaber en adfærdsændring hos modtageren i form af en overbevisning. Formålet med ’The Source 

Credibility Model’ er derfor at skabe en adfærdsændring, som er i tråd med internalisering, hvilket 

er den psykologiske proces, der opstår hos modtageren (McGuire, 1985: 262; Kelman, 1961: 65). 

Ifølge Kelman (1961) opstår internalisering, når modtageren optager en læring eller en information 

som en del af hans/hendes egen personlighed og værdisæt (Kelman, 1961: 65). Det vil med andre 

ord sige, at denne proces opstår hos modtageren af et budskab, når budskabet kommer fra en 

kommunikator, som modtageren opfatter som ‘credible’. Kommunikatoren formår dermed at 

influere modtagerens overbevisninger, meninger, holdninger og/eller adfærd (Erdogan, 1999: 297). 

 

Flere studier har undersøgt effekten af ‘source credibility’ gennem tiderne (f.eks. Patzer, 1983; 

Harmon & Coney, 1982; Sternthal et al., 1978; Kamins et al., 1989; Dholakia & Sternthal, 1977; 

Smith, 1973; Ohanian, 1990; Ohanian, 1991), og alle har haft hvert deres fokus på ‘credibility’. 

Flere celebrity endorsement-studier har fokuseret på ‘credibility’ som en bi-dimensional variabel, 

hvor både ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’ er blevet undersøgt som del af celebrity endorserens 

opfattede ‘credibility’ (Bergkvist & Zhou, 2016: 7-8). I tidligere studier er der fundet evidens for, at 

den opfattede ‘ekspertise’ af en celebrity endorser har en påvirkning på celebrity endorsement-

reklamer og det reklamerede produkt. Jo højere ‘ekspertise’ jo bedre opfattelse af produktet 

(Ohanian, 1991: 50-52). Flere studier har også fundet evidens for, at endorserens opfattede 

‘trustworthiness’ har en påvirkning på, hvordan reklamen eller produktet bliver opfattet (Erdogan, 

1999: 197). Smith (1973) fandt evidens for, at en untrustworthy kilde ville give en negativ 

opfattelse af budskabet, uanset andre aspekter (Smith, 1973: 309). 
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Yderligere er det i et tidligere studie blevet undersøgt, hvordan endorserens etnicitet påvirker 

modtagere med samme etnicitet som endorseren (Deshpandé & Stayman, 1994: 57). Deshpandé og 

Stayman fandt frem til, at hvis en endorser havde samme etnicitet som forbrugerne, da ville de 

opfatte endorseren som mere trustworthy, end hvis endorseren ikke havde samme etnicitet. De fandt 

dermed evidens for, at der var en sammenhæng mellem source credibility og etnicitet (Deshpandé 

& Stayman, 1994: 62-63). Celebrity endorsement-litteraturen har, så vidt vi ved, ikke tidligere 

foretaget et omfattende studie af en celebrity endorsers etnicitet og hans eller hendes opfattede 

ekspertise som et resultat heraf. O'Mahony og Meenaghan fandt dog i deres studie frem til, at 

celebrities blev opfattet som havende ekspertise i produktkategorier, som var konsistente med det 

image, de havde i medierne, og deres livsstil (O'Mahony & Meenaghan, 1997). Vi må derfor 

antage, at en dansk celebrity endorser vil blive opfattet som havende en højere grad af ekspertise 

inden for danske produkter, da disse produkter er mere konsistente med hans eller hendes livsstil i 

forhold til en udenlandsk endorsers livsstil. Vi kan derfor på baggrund af teorien for source 

credibility udlede den første hypotese for afhandlingen: 

 

H1: Danske forbrugere vil opfatte den danske celebrity endorser som mere ’credible’ end den 

udenlandske celebrity endorser. 

2.5 Source-attraktivitet 
Som før beskrevet består modtagerens opfattelse af en endorsers samlede attraktivitet af de tre 

subattributter, ‘familiarity’, ‘likeability’ og ‘similarity’. Når modtageren opfatter endorseren i en 

reklame som attraktiv, kan han eller hun bedre identificere sig med endorseren, og denne 

identifikation vil resultere i, at modtager i højere grad bliver overbevist/overtalt af 

kommunikationen (McGuire, 1985: 262). Ifølge Kelman (1961) opstår der identifikation, når en 

modtager tilegner sig en adfærd, som kommer fra en person eller gruppe. Dette sker, når 

modtageren finder denne adfærd associeret med en identitet, som han/hun finder tilfredsstillende og 

gerne vil blive set eller opfattet som en del af eller på samme måde (Kelman, 1961: 63). Med andre 

ord vil en modtager, når han eller hun ser en reklame med en attraktiv celebrity, som endorser et 

produkt, identificere sig med endorseren og på den baggrund tilegne sig det produkt, som bliver 

endorset i reklamen. McGuire definerer derfor hovedattributten ’attraktivitet’ som indholdende tre 

subattributter (familiarity, likeability og similarity), der på hver sin måde er med til at gøre 
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endorseren for kommunikationen attraktiv og dermed gøre kommunikationen persuasive og effektiv 

(McQuire, 1985: 264). ‘Familiarity’ vil sige, at modtageren bliver mere bekendt med budskabet, jo 

mere han eller hun bliver eksponeret for det, hvilket gør, at modtageren er mere tilbøjelig til at blive 

overbevist om, at han eller hun kan identificere sig med budskabet (McGuire, 1985: 264; Erdogan, 

1999: 299).  

 

Med ‘likeability’ menes den hengivenhed, som modtagerne har over for endorseren i form af hans 

eller hendes adfærd og fysiske udseende (Erdogan, 1999: 299). Det er bevist, at hvis en endorser er 

anset som værende likeable, så er han eller hun mere persuasive. Det vil i alt sin enkelthed sige, at 

når endorseren til kommunikationen er anset for at være likeable i modtagerens øjne, så er 

budskabet mere tilbøjeligt til at være adfærdsændrende, i form af at modtageren tager budskabet til 

sig og identificerer sig med det (McGuire, 1985: 264). ’Likeability’ er både den adfærd, endorseren 

udstråler, f.eks. selvtillid og intelligens, men også endorserens fysiske attraktivitet (McGuire, 1985: 

264-265). Netop endorserens ‘fysiske attraktivitet’ og den påvirkning, den har på effekten af et 

budskabet, har været en vigtig faktor, der er blevet undersøgt i celebrity endorsement-feltet. Flere 

studier har fundet evidens for, at endorsere, der bliver opfattet som fysisk attraktive, skaber mere 

persuasion end endorsere, der ikke bliver opfattet som fysisk attraktive (Baker & Churchill, 1977; 

Debevec & Kernan, 1984; Kahle & Homer, 1985; Till & Busler, 1998). Ydermere er der fundet 

evidens for, at den opfattede fysiske attraktivitet af en endorser påvirker endorserens opfattede 

likeability (Patzer, 1983: 237-238). 

 

Der er to former for ‘similarity’: den ‘ideologiske similarity’ og den ‘demografiske similarity’. 

Litteraturen, der beskæftiger sig med ’similarity’, har primært sat disse to former for ligheder op 

mod hinanden og undersøgt, hvilke to der har størst betydning for persuasion (McGuire, 1985: 266). 

Et eksempel på dette kunne være, at en dansk forbruger, der går ind for EU, bedre ville kunne lide 

eller blive mere overbevist/overtalt af en dansk endorser, der er imod EU (demografisk similarity), 

frem for en spansk endorser, der går ind for EU (ideologisk similarity). Yderligere er det blevet 

påvist, at bare antagelsen om lighed er nok til at skabe persuasion. Hvis modtageren af en besked, 

f.eks. i en celebrity endorsement-reklame, antager, at celebrity endorseren har fællestræk med 

modtageren, enten ideologisk eller demografisk, vil modtageren se endorseren som værende mere 

‘likeable’, og dermed vil reklamen have større sandsynlighed for at skabe persuasion (McGuire, 

1985: 266).  
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På baggrund af McGuires teori må vi derfor antage, at danske forbrugere vil opfatte en dansk 

celebrity endorser som havende en højere grad af ‘similarity’ set i forhold til en udenlandsk 

endorser på grund af endorserens og modtagerens fælles nationalitet (demografisk similarity). Vi 

kan yderligere antage, at en dansk forbruger baseret på den ‘demografiske similarity’ med den 

danske celebrity endorser også vil være mere tilbøjelig til at opfatte ham eller hende som havende 

flere ideologiske fællestræk (ideologisk similarity) set i forhold til en udenlandsk celebrity endorser. 

Teorien fastslår desuden, at denne opfattede ‘similarity’ mellem forbrugeren og den danske 

celebrity endorser samtidig vil gøre den danske celebrity endorser mere likeable end den 

udenlandske celebrity endorser. Celebrity endorsement-litteraturen har, så vidt vi ved, ikke tidligere 

foretaget et omfattende studie af en celebrity endorsers grad af ‘similarity’ og hans eller hendes 

opfattede ‘fysiske attraktivitet’ som et resultat heraf. Litteraturen har dog påvist, at en øget grad af 

‘similarity’ og ‘fysisk attraktivitet’ begge fører til, at celebrity endorseren vil blive opfattet som 

mere likeable. Vi må derfor også antage, at de to subattributer influerer hinanden, og at en dansk 

celebrity endorser derfor også af en dansk forbruger (øget similarity) vil blive opfattet som mere 

fysisk attraktiv end en udenlandsk celebrity endorser. Vi kan derfor på baggrund af teorien for 

source-attraktivitet udlede den anden hypotese for afhandlingen: 

 

H2: Danske forbrugere vil opfatte den danske celebrity endorser som mere ’attraktiv’ end den 

udenlandske celebrity endorser. 

2.6 The Match-Up Hypothesis 
‘The Match-Up Hypothesis’ blev første gang introduceret af James P. Forkan (1980). ’The Match-

Up Hypothesis’ fokuserer grundlæggende på, at for at skabe en effektiv celebrity endorsement-

reklame, så er det særdeles vigtigt, at det budskab, som ligger i en celebritys image, skal stemme 

overens med produktets budskab (Kamins, 1990: 5). Det er modtagerens opfattelse af denne 

overensstemmelse, som i sidste ende afgør graden af, hvor godt et match der er mellem en given 

celebrity og et produkt. 

 

Flere studier har dokumenteret The Match-Up Hypothesis igennem tiden, Till et al.s studie 

bekræftede, at en celebrity endorsement-reklame er mere effektiv, når der eksisterer et passende fit 

mellem celebrity og produktet (Till et al., 2008). Kamins og Guptas studie fandt frem til, at 
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modtageren opfattede celebrity/talsperson som mere attraktiv og troværdig, når der var et 

tilhørsforhold mellem produkt og celebrity/talsperson (Kamins & Gupta, 1994). Choi og Rifon 

undersøgte tilhørsforhold mellem forbrugerens ideelle selvopfattelse og celebrity endorserens image 

og fandt frem til, at forbrugeren havde en øget købsintention samt en mere positiv opfattelse af 

reklamen, når tilhørsforholdet var højt (Choi & Rifon, 2012). 

2.6.1 Kritik og Anvendelse af ‘The Match-Up Hypothesis’ 
‘The Match-Up Hypothesis’ er en af de mest anerkendte teorier i celebrity endorsement-litteraturen. 

I den forbindelse er det værd at nævne to punkter, som man skal tage højde for, inden man benytter 

den, henholdsvis kritik og anvendelse. 

 

Matchet mellem produktet eller brandet i en reklame og celebrity endorseren er et omdiskuteret 

emne i celebrity endorsement-litteraturen. Törns studie fandt frem til, at veletablerede brands havde 

større succes ved anvendelse af inkongruente endorsere. Ved brug af en inkongruent endorser 

skabte kommunikationen højere brand-attitude, brand-interesse, købsintention, folk så i gennemsnit 

en længere del af reklamen, og det resulterede i mere positiv mund-til-mund-kommunikation. Disse 

resultater taler imod the ‘Match-Up Hypothesis’, i de tilfælde hvor virksomheden er veletableret på 

markedet (Törn, 2012). Lynch og Schuler fandt heller ikke noget belæg for en ‘match-up effekt’ for 

brand-evaluering, hvilket også blev underbygget af Kamins studie af the ‘Match-Up Hypothesis’ 

(Lynch & Schuler, 1994; Kamins, 1990). 

 

‘The Match-Up Hypothesis’ kan ses fra flere forskellige teoretiske synspunkter, blandt andet fra et 

attribution-teoretisk synspunkt. ‘Attribution-teori’ går ud på, at vi som individer udleder den 

bagvedliggende årsag til en given adfærd ved at observere denne adfærd og på denne baggrund 

vurderer, om vi vil tilskrive enten en intern eller en ekstern årsag til adfærden. En observant laver 

en intern attribution, når han eller hun tilskriver adfærdens årsag til kommunikatorens sande følelser 

eller disposition. En ekstern attribution er, når individet opfatter den observerede adfærd som en 

refleksion over de situationelle begrænsninger eller som et pres på kommunikatoren (Kamins, 1990: 

5). ‘Attribution-teori’ vil bliver uddybet yderligere i næste afsnit.  
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2.7 Attribution-teori - Utilitarian-produkttype 
‘Attribution-teori’ er blevet beskrevet som studiet af menneskers opfattelse af årsagssammenhæng. 

Med andre ord fortolker individer en adfærd på baggrund af deres opfattelse af årsagen, altså den 

årsag der har ført til den givne adfærd. Forskere fandt frem til, at denne fortolkning spillede en 

afgørende rolle i bestemmelsen af individers reaktioner på adfærden (Kelley & Michela, 1980: 

458). Individer udleder årsagen til en given adfærd ved at benytte informationen om en persons 

adfærd og de omstændigheder, hvorunder adfærden er forekommet (Kelley & Michela, 1980: 459). 

Relateret til celebrity endorsement vil mennesker altid bevidst eller ubevidst lede efter en årsag til, 

hvorfor en celebrity endorser vil anbefale et bestemt produkt, og modtagerens opfattelse af denne 

årsag vil have en stor indflydelse på budskabets overtalelsesevne (Eagly et al., 1978: 424). 

 

Teoretikere inden for attribution-feltet fandt frem til, at en kommunikators eller i dette tilfælde en 

celebrity endorsers valg om at endorse et produkt (endorserens adfærd) ville af modtagerne, der så 

reklamen, enten blive forklaret med en årsag, der havde afsæt i et specifikt karakteristika af 

endorseren, situationen, eller den eksterne realitet. I de tilfælde, hvor modtageren opfattede årsagen 

til endorserens adfærd som havende afsæt i et specifikt karakteristika af endorseren (f.eks. 

baggrund, personlighedstræk) eller situationen, ville endorserens budskab blive opfattet som en 

usand fortolkning af den eksterne realitet. Et sådant budskab ville, som et resultat af den formodede 

årsag til adfærden, ikke have den store overtalelsesevne på modtageren (Eagly et al., 1978: 424). I 

de tilfælde, hvor modtageren i stedet opfattede årsagen til endorserens adfærd som havende afsæt i 

den eksterne realitet, ville budskabets overtalelsesevne stige, da modtageren ville tro på, at 

endorserens budskab var en sand beskrivelse af den eksterne realitet (Ryu et al., 2006: 489). 

 

For at få et bedre indblik i, hvordan årsagsforklaringer påvirker et budskabs overtalelsesevne, 

skelnede teoretikerne imellem to typer af endorser-bias. De to bias var henholdsvis vidensbias og 

rapporteringsbias. Vidensbias er, når modtageren ikke opfatter endorserens viden om den eksterne 

realitet som værende sand, og rapporteringsbias er, når modtageren opfatter endorserens villighed 

til at give et nøjagtigt billede af den eksterne realitet som værende kompromitteret (Eagly et al., 

1978: 424). Modtageren danner altså en række forventninger om endorserens holdning til et 

specifikt emne ud fra en forestilling om, at aspekter af endorserens personlige karakteristika eller 

nuværende situation formentlig vil influere endorserens viden om emnet eller villighed til at 

rapportere endorserens egen holdning. I de tilfælde, hvor endorseren bekræfter modtagerens 
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forventning ved at udtrykke den forventede holdning, vil modtageren forklare endorserens holdning 

på baggrund af de personlige karakteristika eller det situationsbestemte pres, som de i første 

omgang baserede deres forventninger på (Eagly et al., 1978: 425). 

 

I de tilfælde, hvor modtagerens vidensbias bliver bekræftet, bliver endorserens holdning opfattet 

som et produkt af endorserens begrænsede adgang til relevant information. Endorseren bliver derfor 

stadig opfattet som oprigtig, mens den opfattede validitet af budskabet falder. I de tilfælde, hvor 

modtagerens rapporteringsbias bliver bekræftet, bliver endorserens holdning opfattet som et udtryk 

for det situationsbestemte pres. Modtageren opfatter derfor ikke endorseren som tro mod sine sande, 

underliggende holdninger og værdier, hvilket resulterer i, at validiteten af budskabet falder, og at 

endorseren bliver opfattet som uoprigtig. Budskabets overtalelsesevne falder altså i de situationer, 

hvor modtagerens forventede videns- eller rapporteringsbias bliver bekræftet (Eagly et al., 1978: 

425). 

 

I de situationer, hvor modtagerens forventede videns- eller rapporteringsbias ikke bliver bekræftet, 

bliver alternative årsagsforklaringer pludselig mere sandsynlige. I sådanne tilfælde kan en 

tillokkende ekstern realitet af modtageren opfattes som årsagen bag endorserens adfærd. Derved 

bliver personlige og situationelle årsager afkræftet, og den eksterne realitet bliver derfor opfattet 

nøjagtigt som repræsenteret i endorserens budskab. Dette resulterer i, at budskabets 

overtalelsesevne stiger (Eagly et al., 1978: 425). 

 

For at vi i vores undersøgelse kan blive klogere på, hvordan danske forbrugere opfatter årsagen til, 

at en celebrity vælger at endorse et produkt eller brand, kigger vi på forskellige signaler, som 

potentielt kan influere forbrugernes opfattelse. Disse signaler er produktets oprindelsesland, 

endorserens etnicitet/nationalitet og produkttypen (utilitarian eller hedonic). På baggrund af 

tidligere studier antager vi, at forbrugernes opfattelse af en reklame, hvor der er et match imellem 

endorserens etnicitet og produktet, personen endorser, vil være præget af, at modtageren som et 

resultat af etnocentrisme formentlig vil opfatte endorseren som værende mere positivt stemt over 

for produktet. Forbrugerne kan derfor have en opfattelse af, at endorserens udsagn om produktet er 

usande, da deres objektivitet er bragt i fare. Derfor vil forbrugere med denne opfattelse formentlig, 

når de er udsat for en reklame, hvor der er et match imellem endorserens og produktets etnicitet, få 

opfyldt deres forventninger om årsagen og på denne baggrund se bort fra endorserens argumenter. I 
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modsætning til dette scenarie må et mismatch imellem endorserens og produktets etnicitet afkræfte 

forbrugernes forventninger, og endorserens argumenter vil som et resultat af dette formentlig 

forstærkes, hvilket vil resultere i en mere positiv respons fra forbrugerne (Ryu et al., 2006: 490). 

 

Vi kan derfor gå ud fra, at når modtageren af en reklame ser et produkt fra samme land som 

endorserens etnicitet, da vil modtageren mindst kunne komme op med to årsager til, at endorseren 

vælger at medvirke i reklamen: Enten er produktet i reklamen virkelig godt (ekstern realitet), eller 

også skyldes det, at produktet er produceret i pågældenes eget land (etnocentrisme), hvilket kan 

opfattes, som om at endorseren har et positivt bias over for produktet, og dette bias vil reducere 

budskabets overtalelsesevne. Derfor må vi også formode, at i de tilfælde, hvor der er et mismatch 

imellem produktets oprindelsesland og endorserens etnicitet, da er modtageren ikke lige så tilbøjelig 

til at opfatte det som en situationsbestemt attribution, men denne er i stedet mere tilbøjelig til at 

opfatte det som den eksterne realitet, og budskabets overtalelsesevne vil derfor styrkes (Ryu et al., 

2006: 490). Foruden ‘attribution-teori’, så har produkttypen også vist sig at have indflydelse på 

modtagerens adfærd, og vi skelner derfor imellem utilitarian- og hedonic-produkter. Utilitarian-

produkter er kendetegnet ved, at de har som formål at løse forbrugsrelaterede problemer ved at 

tilfredsstille de funktionelle og praktiske behov hos forbrugeren. Hedonic-produkter er i 

modsætning til utilitarian-produkter købt for at tilfredsstille forbrugernes symbolske behov for at 

give dem en dybere opfattelse af dem selv samt andres opfattelse af dem og for at tilfredsstille deres 

længsel efter sanselig nydelse (Ryu et al., 2006: 491). 

 

Ryu et al.s studie undersøgte modtagernes adfærd over for reklamer med endorsere af forskellig 

etnicitet for hedonic- og utilitarian-produkter. De fandt frem til, at respondenterne (singaporeaner) 

havde en mere positiv respons over for reklamen for et utilitarian-produkt i det tilfælde, hvor der 

var et mismatch mellem endorserens etnicitet og produktets oprindelsesland. Det modsatte var 

tilfældet for et hedonic-produkt (Ryu et al., 2006: 497). Produkttypen viste sig derfor at have en 

afgørende indflydelse på, hvordan forbrugere gennemgår den psykologiske proces, der opstår ved 

evalueringen af et produkt.  

 

For et utilitarian-produkt er modtagerens evaluering af produktet ofte kognitivt drevet. Dette 

betyder, at forbrugeren har en tendens til at fokusere på de håndgribelige produktattributter. Vi kan 

relatere denne kognitive evalueringsproces af produktet til ‘attribution-teori’ og den måde, hvorpå 
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forbrugere opfatter matchet imellem produktets oprindelsesland og endorserens ethnicitet. I og med 

at ‘attribution-teori’ også er kognitivt baseret, kan vi benytte dette perspektiv for utilitarian-

produkter og derfor udlede følgende hypotese (Ryu et al., 2006: 491): 

 

H3: For et dansk utilitarian-produkt er danske forbrugere mere tilbøjelige til at vise mere positiv 

respons over for reklamen, når celebrity endorserens nationalitet er et mismatch (frem for et match) 

med produktets oprindelsesland. 

 

2.8 Etnicitetsteori - Hedonic-produkttype 
I modsætning til utilitarian-produkter er hedonic-produkter, som tidligere beskrevet, evalueret, ud 

fra hvor effektivt produktet er i stand til at kommunikere dets eftertragtede betydninger samt 

forbrugernes smag, opfattelse af æstetik og produktets sanselige nydelse. Som et resultat af denne 

mere individuelle evalueringsproces er hedonic-produkter derfor i højere grad subjektivitets- og 

følelsespræget. Forbrugere er derfor i højere grad influeret af personer, de har noget tilfælles med, 

da de dermed er mere tilbøjelige til at stole på deres præferencer og anbefalinger, eftersom de 

formentlig også ville kunne lide de samme (hedonic)-produkter som dem (Ryu et al., 2006: 491). 

 

I vores studie vil vi primært fokusere på endorserens nationalitet og produktets oprindelsesland. Vi 

inddrager derfor teori omhandlende nationale referencegrupper og etnicitet, da disse to områder kan 

give os en indsigt i, hvordan de danske forbrugere opfatter ligheder og forskelligheder imellem dem 

selv og endorseren, samt hvordan den opfattelse smitter af på evalueringen af produktet (Ryu et al., 

2006: 491). 

 

Vi lever i et multikulturelt samfund, som er sammensat af mennesker med forskellig etnicitet, 

kultur, religion og økonomisk situation, hvilket skaber en lang række af forskellige 

referencegrupper. Med andre ord, en gruppe af mennesker, der kan relatere til hinanden på grund af 

en opfattelse af fælleshed. Disse referencegrupper har vist sig at have en stor indflydelse på 

personers attitude og holdninger. Schleifer og Dunn fandt i deres studie evidens for, at personer har 

lettere ved at vedtage og støtte attituder, normer og værdier, som associeres med personens egen 

nationalitet (Schleifer & Dunn, 1968: 296). De undersøgte i deres studie forskellen på, hvilken 

national association et produkt havde. De benyttede ‘egyptisk producerede’ produkter i forhold til 
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‘amerikansk producerede’ produkter i reklamer henvendt til de amerikanske forbrugere. Deres 

resultat fastslog, at effektiviteten af en reklame var højere, i de tilfælde hvor reklamen kunne 

associeres med en national referencegruppe, i dette tilfælde når reklamen til amerikanske forbrugere 

kunne associeres med det amerikanske folkefærd i forhold til det egyptiske folkefærd (Schleifer & 

Dunn, 1968: 298). 

 

Tidligere litteratur har undersøgt fænomenet etnicitet og bekræftet, at forbrugere ofte reagerer 

positivt på reklamer med endorsere, som har samme etnicitet som dem selv. Forehand og 

Deshpandé mener med deres studie fra 2001, at etniciteten stadig spiller en rolle, men kun i det 

tilfælde, hvor forbrugeren behandler den etniske information og dermed relaterer denne information 

til hans eller hendes opfattelse af sig selv. Først når denne proces finder sted, vil forbrugernes 

evaluering af reklamen påvirkes positivt. Chancen for, at forbrugeren vil tage stilling til det etniske 

aspekt i reklamen, afhænger ifølge Forehand og Deshpandé af, hvad de kalder ‘etnisk 

selvbevidsthed’ (Forehand & Deshpandé, 2001: 336). ‘Etnisk selvbevidsthed’ defineres, som de 

tilfælde, hvor en person er mere sensitiv over for informationen, der har relation til hans eller 

hendes egen etnicitet. ‘Etnisk selvbevidsthed’ kan opstå mere eller mindre ubevidst, og det 

udmønter sig i, at en person bliver påvirket af enten hans eller hendes sociale situation, etniske træk, 

eller miljømæssige omstændigheder (Forehand & Deshpandé, 2001: 337). 

 

Forehand og Deshpandé definerer udtrykket ’ethnic primes’ som visuelle eller verbale referencer, 

som drager opmærksomhed mod etnicitet. De forklarer i deres studie, at ’ethnic primes’ influerer 

mennesker på den måde, at de bliver mere etnisk selvbevidste. Dette sker ved en opfordrende, 

ubevidst etnisk processering og kategorisering (Forehand & Deshpandé, 2001: 338). Effekten af 

’ethnic primes’ har indflydelse på alle forbrugere, men er specielt effektiv over for forbrugere af 

samme etnicitet som udtrykt i den specifikke ’ethnic prime’. Forbrugere vil på den baggrund, i en 

reklame, respondere mere positivt over for endorsere af samme etnicitet. ’Ethnic primes’ forstærker 

‘etnisk selvbevidsthed’ blandt forbrugerne, hvilket har det resultat, at forbrugerne evaluerer 

endorsere mere positivt, når de har samme ethnicitet, da det fremhæver ligheden imellem endorser 

og forbruger. Dette gør det mere sandsynligt, at forbrugeren vil opfatte endorseren som en del af 

hans eller hendes ’in-group’ (en klassifikation af andre, der ligner en selv) (Forehand & Deshpandé, 

2001: 339). 
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Tidligere studier af similarity fandt frem til, at forbrugernes opfattelse af similarity imellem dem 

selv og endorseren, samt om forbrugerne opfattede produkterne som værende målrettet til dem, var 

afgørende for, om forbrugeren ville kategorisere endorseren som ”ligesom mig” eller ”ikke ligesom 

mig” og produktet som ”for mig” eller ”ikke for mig”. ‘Ethnic primes’ har den effekt, at 

forbrugerne vil fokusere på etniciteten og dermed øge sandsynligheden for, at en reklame med en 

endorser af samme etnicitet vil være bedre målrettet forbrugerne. Denne erkendelse betyder også, at 

en reklame med en endorser, der har en anden etnicitet end forbrugerne, ikke i særlig høj grad er 

målrettet forbrugeren (Forehand & Deshpandé, 2001: 339). ‘Ethnic primes’ vil også have en positiv 

effekt på forbrugernes evaluering af reklamen, i de tilfælde hvor reklamen er målrettet dem. I de 

tilfælde, hvor reklamen er associeret med endorseren, da kan reklamen blive en udvidelse af 

forbrugernes in-group (eller out-group). Tidligere studier påviste desuden også, at forbrugernes 

reaktioner over for en reklame afhænger af, om forbrugeren opfatter reklamen som målrettet til 

dem, og om de opfatter en similarity imellem dem selv og endorseren i reklamen. Med andre ord så 

influerede ‘ethnic primes’ forbrugernes opfattelse, når det kom til forbrugernes opfattelse af, om 

reklamen var målrettet dem, hvor godt de kunne lide en etnisk endorser samt evalueringen af selve 

reklamen. Derfor er den ethniske forbindelse mellem endorseren og forbrugerne afgørende for, 

hvordan forbrugerne vil opfatte en reklame for et hedonic-produkt, hvilket leder os til følgende 

hypotese (Forehand & Deshpandé, 2001: 340): 

 

H4: For et dansk hedonic-produkt er danske forbrugere mere tilbøjelig til at vise mere positiv 

respons over for reklamen, når celebrity endorserens nationalitet er et match (frem for et mismatch) 

med produktets oprindelsesland. 

2.9 Afhandlingens Hypoteser 
Baseret på den teoretiske ramme for afhandlingen har vi nu dannet et grundlag for at kunne forstå 

de danske forbrugeres opfattelse ved brugen af danske vs. udenlandske celebrity endorsere i 

reklamer i en dansk kontekst for henholdsvis utilitarian- og hedonic-produkter. For at undersøge 

forbrugernes opfattelse af en dansk og udenlandsk celebrity endorser vil vi fokusere på celebrity 

endorsernes ’credibility’ og ’attraktivitet’ samt forbrugernes respons over for reklamerne. Dette er 

illustreret i de fire hypoteser, som ses i tabel 1.  
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Tabel 1: Oversigt Over Hypoteser 

Kapitel 3: Overordnet Metodeafsnit 
I dette kapitel vil vi præsentere de overordnede metodiske overvejelser for afhandlingen vedrørende 

videnskabsteori, undersøgelsesdesign samt den overordnede validitet og reliabilitet. 

3.1 Videnskabsteori 
Ifølge Thomas Kuhn er et paradigme de dominerende synspunkter, hvorigennem forskellige 

videnskabelige fagkulturer betragter verdenen (Fuglsang et al., 2013: 12). Vi har valgt 

socialkonstruktivismen som det videnskabsteoretiske ståsted for vores afhandling. 

Socialkonstruktivismens opfattelse af vores virkelighed adskiller sig fra realismen, da realismen 

betragter virkeligheden som en objektiv realitet, hvor socialkonstruktivismen betragter 

virkeligheden som en fortolket virkelighed, og at vi derfor selv er med til at præge og forme den. 

Samfundsmæssige fænomener er ifølge socialkonstruktivismen socialt skabt og derfor også 

konstant påvirket og forandret af sociale processer. Det betyder, at alle sociologiske og 

samfundsvidenskabelige studier, som har til formål at undersøge sociale fænomener og processer, 

kan siges at være socialkonstruktivistiske, da disse fænomener og processer er et produkt af den 

menneskelige praksis (Fuglsang et al., 2013: 403). Ifølge Finn Collin er det vores erkendelse af den 

samfundsmæssige virkelighed, som i sidste ende er med til at forme den selvsamme virkelighed. 

Derfor er det centrale fokus i socialkonstruktivismen forholdet mellem den eller de subjekter, som 
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erkender et aspekt af virkeligheden, og det aspekt, som erkendes (Fuglsang et al., 2013: 404). Vi 

kan derfor på baggrund af det socialkonstruktivistiske paradigme opfatte de centrale fænomener af 

vores afhandling, celebrity endorsement, identitet, kultur og etnicitet som sociale konstruktioner. 

Anvendelsen af det socialkonstruktivistiske paradigme tillader os dermed at analysere forholdet 

mellem vores subjekter (deltagere i spørgeskemaet og interviewene) og det aspekt, som vi ønsker at 

undersøge (subattributter). 

 

Det socialkonstruktivistiske paradigme består af to primære variationer: den erkendelsesteoretiske 

(epistemologisk) og den ontologiske variation. Den erkendelsesteoretiske variant opfatter viden om 

virkeligheden som, at: ”det er vores (videnskabelige) viden om virkeligheden, der er socialt 

konstrueret”, hvorimod den ontologiske variant opfatter virkeligheden som, at: ”det er selve 

virkeligheden, der er socialt konstrueret” (Fuglsang et al., 2013: 406). Fælles for dem begge er, at 

de afviser den realistiske erkendelsesteori. Der, hvor de adskiller sig fra hinanden, er i deres 

opfattelse af virkeligheden. Den erkendelsesteoretiske variant siger, at: “erkendelsen bestemmes af 

den sociale kontekst”, hvorimod den ontologiske variant siger: “at også erkendelsens genstand er 

socialt bestemt”. Med andre ord går det erkendelsesteoretiske perspektiv ud på, at vores erkendelse 

af virkeligheden altid vil være præget af vores sociale omstændigheder, hvorimod det ontologiske 

perspektiv går ud på, at virkeligheden bliver bestemt af erkendelsen, hvilket vil sige, at 

virkeligheden først eksisterer, i det øjeblik vi erkender den (Fuglsang et al., 2013: 407). Vi kan 

derfor på baggrund af de to opfattelser i vores afhandling opfatte virkeligheden ud fra den 

erkendelsesteoretiske variant. Denne opfattelse af virkeligheden stemmer overens med vores 

anvendelse af ‘truth-of-consensus’-metoden (2.3.3), da vores studie undersøger de danske 

forbrugeres opfattelse af to endorsere samt reklamer (erkendelse af virkeligheden), og hvordan 

denne er præget af endorserens etnicitet, samt produkttype (sociale omstændigheder). 

3.1.1 Deduktiv og Induktiv Tilgang 
Afhandlingen tager primært sit udgangspunkt i den deduktive tilgang, da vi tester nuværende teori 

på en ny trend, der er opstået i virkeligheden (i det danske samfund). På baggrund af dette kan 

teorien og endorsement-feltet få et dybere indblik i, hvordan danske forbrugere opfatter celebrity 

endorsement-kampagner. Netop det aspekt, at vores afhandling giver et nyt perspektiv på den 

allerede etablerede teori, gør også, at der kan argumenteres for, at den induktive tilgang er til stede i 

den del af afhandlingen, hvor der bliver tilført ny viden til feltet (Fuglsang et al., 2013: 530+535). 
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Ved brug af socialkonstruktivismen er formålet at forstå og fortolke den virkelighed, vi lever i, som 

netop er socialt konstrueret. Dette lægger op til brugen af både kvalitative og kvantitative metoder, 

da begge metoder bliver forstået gennem fortolkningsprocessen (Fuglsang et al., 2013: 430-431). 

Ved at kombinere både kvantitative og kvalitative metoder, også kaldet ‘blandede metoder’, kan vi 

opnå et mere komplet billede af det undersøgte fænomen, hvilket vil blive uddybet i følgende afsnit 

(Creswell & Clark, 2011). 

3.1.2 Afhandlingens Brug af ‘Blandede Metoder’ 
Kvantitative metoder er oftest anvendt i positivismen, hvor blandt andet eksperimenter og 

spørgeskemaundersøgelser benyttes til indsamlingen af data, og udledningen af statistiske 

resultater. Kvalitative metoder er oftest anvendt i konstruktivismen, hvor interviews benyttes til 

indsamlingen af data for på den måde at få en dybere forståelse for den konstruerede virkelighed 

(Creswell & Clark, 2011: 40). Ved brugen af ‘blandede metoder’ erkender man, at der er svagheder 

og styrker ved begge former for metoder. Dermed giver ‘blandede metoder’ muligheden for at 

opveje de svagheder, der måtte være for de anvendte metoder, og derfor underbygger det evidensen 

af det undersøgte fænomen i ens studie. For netop at gøre vores undersøgelse så valid og brugbar 

som mulig har vi valgt at benytte os af ‘blandede metoder’. Vores kvantitative data har givet os 

målbare resultater og dermed skabt nogle klare indikationer på deltagernes opfattelse. Derudover 

har den kvalitative data suppleret resultaterne fra vores kvantitative undersøgelse ved at 

tilvejebringe dybdegående data, hvilket har belyst baggrunden for de kvantitative resultater 

(Creswell & Clarck, 2011: 12-13). Ved at benytte det socialkonstruktivistiske paradigme anvender 

vi kvantitative data til at danne et sekventielt grundlag for indsamlingen af den kvalitative data, med 

det formål at besvare vores problemformulering. 

3.1.2.1 Sekventiel Undersøgelsesdesign 
Den data, vi har indsamlet til vores afhandling, er indsamlet ved brug af en sekventiel procedure, 

hvorpå resultaterne fra den ene metode (kvantitativ) leder videre til udviklingen og udvidelsen af en 

anden metode (kvalitativ) (Creswell, 2003: 16). Nærmere bestemt har afhandlingen benyttet sig af 

et sekventielt eksplorativt undersøgelsesdesign, da vi først indsamlede den kvantitative data i form 

af et quasi-eksperiment for derefter at analysere denne data. Baseret på resultaterne fra den 

kvantitative metode benyttede vi den kvalitative i form af otte dybdegående interviews for at få en 

dybere forståelse af resultaterne, vi fik i quasi-eksperimentet. Til sidst blev resultaterne fra begge 
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metoder analyseret og fortolket i en sammenfattende diskussionen, så vi dermed kunne af- eller 

bekræfte vores opstillede hypoteser samt besvare vores problemformulering (Creswell, 2003: 213-

215). Det sekventielle eksplorative undersøgelsesdesign for afhandlingen kan ses i figur 2. 

 

	
Figur 2: Sekventielt Undersøgelsesdesign (egen tilvirkning) 

3.2 Overordnet Validitet og Reliabilitet 
For at kunne udlede et tilfredsstillende resultat fra vores undersøgelse er det vigtigt, at vi sikrer en 

høj validitet og reliabilitet af vores resultater, data, og fortolkninger. Vi vil her præsentere den 

overordnede validitet og reliabilitet af opgaven. Da vores studie inkluderer både kvantitative og 

kvalitative metoder, og da validitet og reliabilitet er forskellig for hver af de to metoder, vil hver 

metodes specifikke validitet og reliabilitet blive undersøgt nærmere, efter resultaterne af disse er 

blevet præsenteret (Creswell & Clark, 2011: 210-211; kapitel 4). 

3.2.1 Validitet 
Formålet med validitet er at kontrollere resultaterne, kvaliteten samt fortolkningen af dataene. 

Validitet i kvantitative undersøgelser afhænger af, om den metode, vi anvender til indsamling af 

dataene, også er et udtryk for det emne, vi undersøger (Creswell & Clark, 2011: 210). For at øge 

validiteten af konklusionerne af undersøgelsen er det vigtigt at mindske de trusler, der truer studiets 

interne og eksterne validitet. Intern validitet er evnen til at kunne drage årsagssammenhæng mellem 

undersøgelsens variabler, hvilket kun er muligt i de tilfælde, hvor undersøgelsen tager højde for 

modning af deltagere, selektionsbias og deltagernes afgang. Ekstern validitet er, i hvilket omfang 

undersøgelsens konklusioner også kan siges at gælde for en større del af befolkningen. Ved 

udarbejdelsen af en spørgeskemaundersøgelse er det derfor vigtigt at vælge et repræsentativt udsnit 

af befolkningen (Creswell & Clark, 2011: 211). Ifølge Kvale går valideringen af kvalitative metoder 

ud på at vælge imellem konkurrerende og modbevisende fortolkninger samt at undersøge og 
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argumentere for den relative troværdighed af disse fortolkninger. Validiteten af en 

spørgeskemaundersøgelse afhænger derfor af interviewpersonens håndværk, formidlingen af 

interviewets resultater samt de pragmatiske effekter (Kvale, 2007: 123). De største udfordringer, vi 

stod over for i udarbejdelsen af vores spørgeskemaundersøgelse og interviews, var indsamlingen af 

respondenter samt deres forståelse af vores spørgsmål. Vi havde hverken tiden eller ressourcerne til 

at opnå et højt nok antal af respondenter, til at vores resultater kunne generaliseres. For at sikre 

respondenternes korrekte forståelse af vores spørgsmål foretog vi en pilottest, så vi derved kunne 

afklare misforståede dele af et spørgsmål samt sørge for, at vi ikke ledte respondenterne til et 

bestemt svar (4.3.2). Vi opbyggede studiet på baggrund af et sekventielt undersøgelsesdesign, 

hvilket betød, at den viden, vi havde genereret fra resultaterne af vores spørgeskemaundersøgelse, 

kunne vi inkorporere i udarbejdningen af vores interviews. Formålet med både den kvantitative og 

kvalitative metode var dog stadig at teste de samme hypoteser i overensstemmelse med vores 

deduktive tilgang til undersøgelsen. 

3.2.2 Reliabilitet 
Formålet med reliabilitet er at sikre, at undersøgelsen kan foretages igen på et senere tidspunkt med 

samme resultat. Reliabilitet i kvantitative undersøgelser afhænger af, om den indsamlede data fra 

undersøgelsen er konsistent og stabil over tid (Creswell & Clark, 2011: 211). Reliabilitet i 

kvalitative undersøgelser afhænger af interviewdeltagernes hang til at ændre deres svar i løbet af 

interviewene, samt om de giver forskellige svar, baseret på hvem der interviewede dem (Kvale, 

2007: 122). For at øge reliabiliteten af vores undersøgelse benyttede vi metodisk triangulering ved 

at krydstjekke hypoteserne på baggrund af resultaterne, fra både vores spørgeskemaundersøgelse og 

interviewene. Dermed opnåede vi et stærkere belæg for at bekræfte eller afkræfte vores hypoteser. 

Kapitel 4: Empirisk Analyse 
Da vi nu har præsenteret den teoretiske ramme, der danner grundlag for afhandlingens hypoteser, 

vil det næste kapitel fokusere på analyse af den indsamlede empiriske data. Fordi vi benytter os af 

‘blandede metoder’ og et sekventielt undersøgelsesdesign, vil kapitlet indeholde metodeafsnit for 

både spørgeskemaundersøgelsen (quasi-eksperimentet) og de dybdegående interviews. Først vil vi 

kort præsentere den foretagne forundersøgelse, hvilket havde til formål at finde frem til de to 

celebrity endorsere og de to produkter, som blev benyttet i reklamerne. Reklamerne fungerede som 

stimulus igennem begge undersøgelser og var derfor en afgørende del af afhandlingens 
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undersøgelse. Derefter vil vi præsentere et metodeafsnit, en analyse af resultaterne i relation til 

hypoteserne og en diskussion af undersøgelsens validitet og reliabilitet samt en opsummering og 

fremtidig undersøgelse for begge undersøgelsesmetoder (kvantitativ og kvalitativ).  

Del 1: Forundersøgelse 
Formålet med forundersøgelsen var at finde frem til de to celebrity endorsere, som blev benyttet i 

de udarbejdede reklamer, samt at finde frem til et utilitarian- og et hedonic-produkt, der skulle 

endorses af de to valgte celebrities.  

4.1 Udvælgelse af En Dansk og Udenlandsk Celebrity Endorser 
I udvælgelsen af de to celebrity endorsere var det vigtigt at vælge to celebrities, der af de danske 

forbrugere blev opfattet på samme måde, så den primære variabel, der adskilte dem, var deres 

nationalitet. Vi foretog derfor en spørgeskemaundersøgelse, der inkluderede 10 på forhånd udvalgte 

celebrities, og vi fik 25 respondenter (alle danske forbrugere mellem 20 og 30 år) til at vurdere hver 

celebrity ud fra tre forskellige kriterier: 1) ’familiarity’ (om de vidste, hvem celebrityen var), 2) 

’fysisk attraktivitet’ (hvor fysisk attraktiv, de syntes, celebrityen var på en Likert-skala fra 1-9, hvor 

1= lav og 9= høj), 3) ’likeability’ (hvor likeable, de syntes, celebrityen var på en Likert-skala fra 1-

9, hvor 1= lav og 9= høj). Denne del af forundersøgelsen blev bygget op på samme måde som 

Kahle og Homers studie, der også inkluderede en forundersøgelse, med det formål at finde frem til 

to celebrity endorsere til deres undersøgelse, hvilket øgede validiten (Kahle & Homer, 1985: 956; 

Sue & Ritter, 2007: 68-70). Se spørgeskemaet i bilag 1a. 

 

Vi valgte fem danske og fem udenlandske celebrities (skuespillere). De fem skuespillere med dansk 

nationalitet var: Nikolaj Lie Kaas, Pilou Asbæk, Mads Mikkelsen, Nicolas Bro, og Jarl Friis 

Mikkelsen. De fem skuespillere med udenlandsk nationalitet var: Leonardo DiCaprio, Zach 

Galifianakis, George Clooney, Brad Pitt, og Jake Gyllenhaal. Vi valgte de ti celebrities på baggrund 

af, at vi ønskede celebrities, som vi mente ville være meget kendte i den danske befolkning, og som 

var anset som attraktive. Vi besluttede dog også at vælge Nicolas Bro og Zach Galifianakis for at 

inkludere to skuespillere, som vi anså som likeable, men ikke fysisk attraktive for at kontrollere, at 

vores undersøgelse viste dette udslag.  



	 28	

4.1.1 Resultat  
Resultatet af de 25 besvarelser kan ses i bilag 1b. På baggrund af ‘familiarity’ fravalgte vi Nicolas 

Bro, Zach Galifianakis og Jake Gyllenhaal, da de scorede lavst. De udenlandske celebrities scorede 

generelt højere i ‘fysisk attraktivitet’ end de danske kendte, og da formålet var at finde en dansk og 

udenlandsk celebrity, der passede bedst sammen, fravalgte vi her Pilou Asbæk og Jarl Friis 

Mikkelsen samt Brad Pitt, da hans ‘fysiske attraktivitet’-gennemsnit var markant højere end både 

Mads Mikkelsen og Nikolaj Lie Kaas. Da både Nikolaj Lie Kaas og Mads Mikkelsen havde en høj 

‘familiarity’ og næsten den samme gennemsnit i ‘fysisk attraktivitet’, var det deres gennemsnit i 

‘likeability’, der afgjorde, hvilken af dem vi valgte. Mads Mikkelsen havde samme gennemsnit som 

George Clooney i ‘likeability’, men han var 1,48 fra i ‘fysisk attraktivitet’. Nikolaj Lie Kaas havde 

næsten samme ‘likeability’ som Leonardo DiCaprio, da han kun var 0,06 fra, samtidig adskilte 

deres ‘fysiske attraktivitet’ sig fra hinanden med 1,3. 

 

Da alle tre faktorer vægtede lige højt, betød det, at den danske og udenlandske celebrity, der 

passede bedst sammen, var Nikolaj Lie Kaas og Leonardo DiCaprio. De havde yderligere den 

fordel, at de næsten var lige gamle, da Leonardo DiCaprio er fra 1974 (41 år), og Nikolaj Lie Kaas 

er fra 1973 (43 år). 

4.2 Udvælgelse af et Utilitarian- og et Hedonic-produkt 
Utilitarian-produkter er defineret som produkter, der løser forbrugsrelaterede problemer ved at 

tilfredsstille de funktionelle og praktiske behov hos forbrugeren. Hedonic-produkter er defineret 

som produkter, der tilfredsstiller forbrugernes symbolske behov for at give dem en dybere 

opfattelse af dem selv samt andres opfattelse af dem og for at tilfredsstille deres længsel efter 

sanselig nydelse (Ryu et al., 2006: 491). Dhar og Wertenbroch benyttede sig af en forundersøgelse i 

deres studie, der undersøgte, hvordan indflydelsen af købsbeslutningen blev påvirket af valget 

mellem utilitarian- og hedonic-produkter. De baserede deres forundersøgelse på Strahilevitz & 

Myers’ studie, som også udarbejdede en forundersøgelse med det formål at finde frem til et 

utilitarian- og hedonic-produkt. Begge studier indsamlede deres data vedrørende utilitarian- og 

hedonic-produkter ved at give et spørgeskema til en række testpersoner. Testpersonerne fik til 

opgave at kategorisere en række forskellige produkter i fire forskellige kategorier, alt efter om de 

anså produkterne som værende hedonic, utilitarian, både utilitarian og hedonic eller hverken 

utilitarian eller hedonic. På den måde fik de et klart billede af, hvordan testpersonerne opfattede de 
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forskellige produkter. Ud fra resultaterne kunne de udvælge et hedonic-produkt og et utilitarian-

produkt (Dhar & Wertenbroch, 2000: 63; Strahilevitz & Myers, 1998: 436). Vi baserede denne del 

af vores forundersøgelse på baggrund af de to beskrevne studier for at øge validiteten.  

 

Vi valgte de ti produkter ud fra en intern diskussion, hvor vi i fællesskab kom frem til produkter, 

som vi anså som værende enten hedonic, utilitarian eller begge dele. Vi forsøgte at udvælge 

produkterne, så de, ud fra vores egen optik var ligeligt fordelt mellem kategorierne. De ti produkter, 

vi kom frem til, og som vi brugte i undersøgelsen, var følgende: Tandpasta, parfume, høretelefoner, 

køkkenknive, solbriller, chokolade, øl, støvsuger, TV og armbåndsur. Ud fra de valgte produkter 

forventede vi, at tandpasta, køkkenknive og støvsuger ville blive anset for at være utilitarian-

produkter. Hvorimod vi forventede, at parfume, chokolade, og øl ville blive anset for at være 

hedonic-produkter. Vi forventede, at høretelefoner, solbriller, TV og armbåndsur ville blive 

kategoriseret som værende både utilitarian- og hedonic-produkter. Vi udarbejdede derefter et 

spørgeskema, som blev besvaret af 25 respondenter, der alle var danske forbrugere mellem 20 og 30 

år. Se spørgeskemaet i bilag 1c. 

4.2.1 Resultat 
Resultatet af de 25 besvarelser kan ses i bilag 1d. Ud fra resulaterne var konklusionen på denne del 

af den indledende undersøgelse klar. Tandpasta var det produkt, som blev anset som værende 

allermest utilitarian, hvilket også var i tråd med vores egen overbevisning, inden vi indledte 

undersøgelsen. Derudover var chokolade det produkt, som blev anset som værende allermest 

hedonic, hvilket også var tråd med vores egen forventning. 

 

Derfor var den endelige konklusion, at vi valgte tandpasta (utilitarian-produkt) og chokolade 

(hedonic-produkt) som de produkter, Nikolaj Lie Kaas (dansk celebrity endorser) og Leonardo 

DiCaprio (udenlandsk celebrity endorser) skulle endorse i de udarbejdede reklamer. 

Del 2: Spørgeskemaundersøgelse 
Formålet med vores spørgeskemaundersøgelse var at nå ud til et højt antal af forbrugere for at 

kunne indsamle data på deres opfattelse af vores fire reklamer og dermed teste vores hypoteser. 
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4.3 Metode for Spørgeskemaundersøgelsen 
Vi har valgt at anvende en webbaseret spørgeskemaundersøgelse, da det er en hurtig og effektiv 

måde at indsamle data fra et større geografisk område (Sue & Ritter, 2007: 9). Nærmere bestemt 

benyttede vi det online undersøgelsessystem fra Rambøll, SurveyXact (SurveyXact, 2015). 

Fordelene ved at anvende en webbaseret spørgeskemaundersøgelse er, at det er en hurtig måde at 

indsamle svar på, det er muligt at komme ud til et bredere publikum, da vi kan få folk til at dele 

linket på sociale medier, det er omkostningsfrit, vi har mulighed for at indsætte billeder, vi kan 

inkludere en lang række af spørgsmålstyper, og vi kan stille sensitive spørgsmål, da vi kan bevare 

anonymiteten på vores respondenter (Sue & Ritter, 2007: 12). Der er også en række ulemper ved at 

benytte en webbaseret spørgeskemaundersøgelse, blandt andet at deltagerne let kan forlade 

spørgeskemaundersøgelsen, inden de har færdiggjort den, at vi er afhængige af det 

spørgeskemaundersøgelsesprogram, vi anvender, og at vi ingen indflydelse har på deltagernes 

omgivelser, idet de udfylder spørgeskemaundersøgelsen (Sue & Ritter, 2007: 13). Vores 

spørgeskemaundersøgelse blev udviklet med ’close-ended’-spørgsmål, hvor respondenterne ud fra 

en liste af svarmuligheder skulle krydse det felt af, de var mest enige i. Fordelen ved ’close’ended’-

spørgsmål er, at de er lette at svare på, er genkendelige for de fleste af respondenterne og giver en 

pålidelig måling. Ulempen kan være, at afkrydsningsfelterne måske ikke dækker alle tænkelige 

svarmuligheder (Sue & Ritter, 2007: 47). 

 

Vi besluttede at udforme vores webbaserede spørgeskemaundersøgelse som et quasi-eksperiment. 

Et quasi-eksperiment deler mange ligheder med et virkeligt eksperiment, men den essentielle 

forskel består i, at man ved et quasi-eksperiment ikke har fuld kontrol over de eksperimentelle 

stimulis, planmæssigheder samt muligheden for at randomisere påvirkningerne. Et virkeligt 

eksperiment er altid at fortrække, men vi kunne ikke opnå fuld eksperimentel kontrol ved brug af en 

elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Grunden til, at vi ikke kunne opnå fuld eksperimentel 

kontrol, skyldes, at vi ingen indflydelse havde på, hvilken påvirkning vores deltagere blev udsat for, 

idet de svarede på vores spørgeskemaundersøgelse, samt at vi ikke kunne danne randomiserede 

grupper. Vi anvendte derfor i stedet et quasi-eksperiment som metode for at kunne af- eller 

bekræfte vores hypoteser (Campbell & Stanley, 1972: 52). Endnu et argument for at anvende et 

quasi-eksperiment som overordnet design kan findes i celebrity endorsement-litteraturen, hvor 

netop den quasi-eksperimentelle metode ofte bliver anvendt (Karasiewicz & Kowalczuk, 2014: 81). 
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Det er vigtigt at pointere, at selvom vi i afhandlingen vil bruge betegnelsen ’bekræfte’ og 

’afkræfte’, når vi tester vores hypoteser på baggrund af vores indsamlede dataset, så er det i et 

quasi-eksperiment teknisk set ikke muligt at bekræfte en hypotese. Dette skyldes, at antallet af 

hypoteser, der i første omgang vil blive “bekræftet” i en undersøgelse, er markant højere end det 

antal af hypoteser, der på den lange bane stadig vil stemme overens med de observationer, der blev 

gjort i undersøgelsen. Derfor er det centrale formål for et quasi-eksperiment i stedet at afprøve og 

teste mulige hypoteser, som i sidste ende så kan enten afkræftes eller undgå afkræftelse. Når det er 

sagt, så kan graden af “bekræftelse” af en hypotese vurderes på baggrund af det antal plausible 

rivaliserende hypoteser der ligeledes kunne forklare det indsamlede dataset (Campbell & Stanley, 

1972: 53-54). For at mindske antallet af plausible rivaliserende hypoteser og dermed øge graden af 

bekræftelsen af vores hypotese har vi i vores design af reklamerne derfor forsøgt at designe to så 

ens reklamer, at den primære variabel, der skiller dem ad, er henholdsvis nationaliteten af celebrity 

endorseren og typen af produktet (4.3.3). Da nationalitet af endorseren og produkttype var de mest 

markante variabler i studiet, gør det samtidig også vores hypoteser til de mest plausible, i tilfælde af 

at de bekræftes. 

4.3.1 Distribution 
Vi valgte at distribuere vores spørgeskemaundersøgelse igennem en webbaseret løsning, da dette 

muliggjorde en både hurtig og effektiv måde at indsamle data på (Sue & Ritter, 2007: 9). Vores 

spørgeskemaundersøgelse blev distribueret den 31-05-2016, og vi stoppede indsamlingen af 

besvarelser den 06-06-2016. Målet var at opnå 25 besvarelser for hver af de fire grupper og derfor 

100 besvarelser i alt. Denne målsætning vurderede vi til at være realistisk, baseret på 

kompleksiteten af undersøgelsen og den begrænsede tid, vi havde til rådighed. Vi benyttede en 

’Nonprobability Convenience Sampling’-metode, hvilket betød, at respondenterne ikke var 

tilfældigt udvalgt og derfor heller ikke repræsenterede et udsnit af befolkningen. Der var ingen 

restriktioner for at deltage og ingen forhindringer i, at en respondent kunne tage undersøgelsen flere 

gange (Sue & Ritter, 2007: 32). Vi distribuerede spørgeskemaundersøgelsen igennem Facebook ved 

at sende de fire spørgeskemaer ud via privatbeskeder til vores eksisterende netværk samt ved at 

poste dem på Facebook-grupper forbeholdt studerende. Vi sørgede for kun at poste et link per 

Facebook-gruppe til en af vores fire spørgeskemaundersøgelser, da vi derved mindskede risikoen 

for, at den samme person deltog i to eller flere af spørgeskemaundersøgelsesgrupperne. 
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Vi benyttede os af ’Nonprobability Convenience Sampling’ på grund af den begrænsede tid og de 

begrænsede ressourcer, vi havde til rådighed til projektet, og vi sendte spørgeskemaundersøgelsen 

til personer, som i forvejen var en del af vores netværk, for at øge graden af fuldførte besvarelser. 

Ved at benytte ’Nonprobability Convenience Sampling’ var det værd at bemærke, at statistisk 

inferens kan være problematisk, da personer, der frivilligt vælger at udfylde en 

spørgeskemaundersøgelse, som regel har en interesse i emnet, og at de derfor af den grund ikke 

repræsenterer den underliggende befolkning. Hverken formålet eller omfanget af vores 

spørgeskemaundersøgelse var altså derfor at kunne drage nogle konklusioner om 

befolkningskarakteristikker baseret på vores indsamlede data (Sue & Ritter, 2007: 32). På trods af 

dette har vi alligevel forsøgt at styrke den statistiske inferens ved at sende spørgeskemaet til 

personer af begge køn, forskellig alder (inden for målgruppen 20-30 år), forskellig uddannelse og 

forskellig bopæl (4.4.1). 

4.3.2 Test af Spørgeskemaundersøgelse 
Vi foretog en test af spørgeskemaundersøgelsen ved først at sende den ud til fire testpersoner, som 

repræsenterede målgruppen. Vi bad dem om at notere og give feedback på alle de dele af 

spørgeskemaundersøgelsen, som de kunne komme i tanke om. Vi modtog feedbacken skriftligt fra 

de fire respondenter og rettede på baggrund af dette fejl, formuleringer af spørgsmål og definitioner 

af begreber. Eftersom de fire testpersoner allerede havde været udsat for spørgsmålene i vores 

undersøgelse, blev de ikke inkluderet som respondenter i vores endelige spørgeskemaundersøgelse 

(Sue & Ritter, 2007: 58). 

4.3.3 Opbygning af Spørgeskemaundersøgelse 
En af de største frustrationer, der kan opstå blandt respondenterne og deraf grund til en 

ufuldstændig besvarelse af undersøgelsen, er i de tilfælde, hvor den webbaserede 

spørgeskemaundersøgelse har et dårligt spørgsmålsdesign (Sue & Ritter, 2007: 58). Vi 

inkorporerede derfor et sæt af veltestede designprincipper i udarbejdelsen af vores 

spørgeskemaundersøgelse, som tog udgangspunkt i opgavens hypoteser og de dertilhørende 

variabler. Vi inkluderede desuden et celebrity endorser-specifikt spørgsmål om ‘familiarity’ for at 

kunne verificere det resultat, vi kom frem til i vores forundersøgelse. Et overblik over strukturen af 

vores spørgeskemaundersøgelse kan findes i bilag 2a. 
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Vores quasi-eksperiment gik ud på at designe et eksperiment med to uafhængige variabler, 

henholdsvis endorser-etnicitet og -produkttype, og på baggrund af variationen i disse se, hvordan 

det påvirkede vores afhængige variabler i form af ‘source credibility’ (ekspertise og 

trustworthiness), ‘source attraktivitet’ (fysisk attraktivitet, likeability og similarity) og ‘respons over 

for reklamen’ (styrke af budskab, reklame-attitude, produkt-attitude, brand-attitude og 

købsintention). 
 

Vi baserede vores spørgsmål på baggrund af tidligere akademiske artikler for at opnå øget validitet 

for vores måling af de tre overordnede variabler, ‘credibility’, ‘attraktivitet’ og ‘respons over for 

reklamen’. For at måle ‘source credibility’ benyttede vi Ohanians ’Source-Credibility Scale’, da vi 

derved kunne måle ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’, som tilsammen udgør endorserens ‘credibility’ 

(Ohanian, 1990: 50). For at måle attraktivitet benyttede vi Feick og Higies ‘likeability’- og 

‘similarity’-mål (Feick & Higie, 1992: 23). For at måle ‘fysisk attraktivitet’ benyttede vi Baker og 

Churchills skala for ’fysisk attraktivitet’ (Baker & Churchill, 1977: 545). For at måle ‘respons over 

for reklamen’ benyttede vi Ryu et al.s studie, som bestod af ‘styrke af budskab’, ‘produkt-attitude’, 

‘reklame-attitude’ og ‘brand-attitude’ (Ryu et al. 2006: 494-495). Derudover tilføjede vi 

‘købsintention’ som en del af den samlede ‘respons over for reklamen’. Denne variabel målte og 

spurgte vi ind til på baggrund af Baker og Churchills tre udsagn om vurdering af den samlede 

købsintention (Baker & Churchill, 1977: 544). 
 

Vi designede quasi-eksperimentet på baggrund af den fremgangsmåde, Ryu et al. havde anvendt i 

deres quasi-eksperiment, hvori de undersøgte, hvilken indflydelse produkttype og oprindelsesland 

havde på valg af endorser, da dette studie havde flere paralleller til vores (Ryu et al. 2006: 492). Vi 

benyttede en kendt dansk skuespiller til at repræsentere danske celebrity endorsere og en kendt 

amerikansk skuespiller til at repræsentere udenlandske celebrity endorsere. 100 danske personer 

deltog i eksperimentet uden nogen form for belønning. Eksperimentet inkluderede en konstant 

faktor, som var produktets oprindelsesland (Danmark), og to ’between-subjects’-faktorer, hvilket 

betød, at hver konstellation blev testet på hver sin gruppe af respondenter. De to ’between-

subjects’-faktorer var henholdsvis endorserens etnicitet (dansk/udenlandsk) og produktets type 

(hedonic/utilitarian). Da eksperimentet havde to faktorer med to muligheder i hver, betød dette, at vi 

i alt havde fire mulige konstellationer (dansk/hedonic, dansk/utilitarian, udenlandsk/hedonic og 
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udenlandsk/utilitarian). Vi udførte derfor eksperimentet ved at danne fire grupper af 25 personer i 

hver, hvorefter vi udsatte hver af de fire grupper for en af de fire eksperimentelle forhold. 

4.3.3.1 Opbygning af Reklamerne 
Vi producerede fire reklamer, hvis eneste formål var at blive brugt i vores quasi-eksperiment og i 

vores interviews. Reklamerne dækkede hver især en hel A4 side og var udformet, som skulle de 

benyttes i et dansk magasin. To celebrity endorsere blev anvendt i reklamerne, henholdsvis den 

danske og udenlandske skuespiller Nikolaj Lie Kaas og Leonardo DiCaprio, begge udvalgt på 

baggrund af vores forundersøgelse (4.1). I forbindelse med eksperimentet designede vi også vores 

egne logoer, henholdsvis ’Svane Chokolade’ og ’Svane Tandpasta’. Den eneste forskel på de to 

logoer var den produktspecifikke tekst ’chokolade’ og ’tandpasta’ samt farven på logoet. Vi 

benyttede en guldfarve til logoet for chokoladen og en sølvfarve til logoet for tandpastaen, da de 

respektive farver passede godt til produktets emballage (se bilag 2b-2e). 
 

Vi benyttede to produkter i reklamerne, som vi i vores forundersøgelse havde fundet frem til, 

henholdsvis chokolade (hedonic) og tandpasta (utilitarian) (4.2). For at kunne illustrere produkterne 

i vores reklame fandt vi et udenlandsk tandpasta- og chokolademærke, som vi antog ikke var 

specielt kendte på det danske marked (Marvis, 2011; La Maison Du Chokolat, 2016). Vi fjernede 

det originale logo og den originale tekst fra produkterne i et billedredigeringsprogram og indsatte 

vores eget logo samt produktspecifikke tekst. Den produktspecifikke tekst på både chokolade- og 

tandpastaproduktet oplyste, at det var danskproduceret for at understrege produktets 

oprindelsesland. For alle reklamerne var samme overskrift ”Det eneste rigtige valg”, en generisk 

overskrift, som passede til begge produkter. Under overskriften var indsat et citat. For 

tandpastaproduktet var citatet: ”En frisk start hver dag” for den danske endorser og ”A fresh start 

every day” for den udenlandske endorser. For chokoladeproduktet var citatet ”Ren tilfredsstillelse” 

for den danske endorser og ”Pure satisfaction” for den udenlandske endorser. Citaterne havde altså 

samme betydning, men var skrevet på dansk for den danske endorser og på engelsk for den 

udenlandske endorser for at understrege, at Nikolaj Lie Kaas var dansk, og at Leonardo DiCaprio 

var udenlandsk. 
 

Oven over begge produkter var en kort beskrivelse af produktet på fem linjer, som gjorde 

opmærksom på produktets oprindelsesland. Neden under beskrivelsen var indsat et slogan i fed for 

hvert af de to produkter for at styrke reklamens budskab. For chokoladeproduktet var sloganet 
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”Svane Chokolade gør kompleksitet enkel” og for tandpastaproduktet var sloganet ”Svane 

Tandpasta gør din daglige tandbørstning en sand fornøjelse”. Logoet var indsat i midten af bunden 

på alle reklamer, og i toppen var teksten indsat; ”Dansk chokolade” for chokoladeproduktet og 

”Dansk tandpasta” for tandpastaproduktet. Teksten var skrevet med kapitæler og understregede 

yderligere, at der var tale om et dansk produkt. 
 

Vi endte derfor med fire forskellige reklamer. To reklamer for tandpastaproduktet, hvor den eneste 

forskel var endorseren og citatet på henholdsvis dansk og engelsk (se bilag 2b-2e). 

4.3.3.2 Åbningsspørgsmål 
I det øjeblik, respondenterne trykkede på linket til spørgeskemaet, blev de mødt med en 

velkomstskærm (se bilag 2a). En velkomstskærm er med til at give deltagerne en kort introduktion 

til spørgeskemaet, de skal i gang med. Ydermere kan man her give dem oplysninger vedr. estimeret 

tid, det tager at gennemføre det, samt det at svarene er anonyme. Det er med til at give deltagerne et 

overblik og forberede dem, inden de går videre (Sue & Ritter, 2007: 60-61). Vi udarbejdede 

velkomstskærmen ud fra dette og udtrykte taknemmelighed for deres lyst til at deltage (se bilag 2a). 
 

Dernæst, når respondenterne trykkede videre fra velkomstskærmen, gik selve 

spørgeskemaundersøgelsen i gang. Respondenterne blev her mødt med en instruktion om den 

vigtigste del af vores spørgeskemaundersøgelse, reklamen. Vi gav klare instruktioner om, at 

respondenterne skulle tage sig tid til at se på reklamen på næste side, da hele vores 

spørgeskemaundersøgelse ville være baseret på deres holdning til og vurdering af denne (Sue & 

Ritter, 2007: 60). Respondenternes involveringsgrad øges, jo længere de kommer ind i 

spørgeskemaet, og størstedelen af respondenterne falder derfor oftest fra i starten. Vi lagde derfor 

ud med et ja/nej-spørgsmål ved at spørge, om respondenterne kendte celebrityen i reklamen 

(familiarity). Dette havde to formål: for det første var det et kort og simpelt spørgsmål, som alle kan 

svare på, hvilket ville være med til at øge respondenternes involvering allerede fra starten af. For 

det andet gav det os muligheden for at sortere alle dem fra, der ikke kendte celebrity endorseren 

(Sue & Ritter, 2007: 61). 

4.3.3.3 Source Credibility 
‘Source credibility’, som består af ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’, blev målt på en 7-point 

Semantic differential skala, baseret på ’Source-Credibility Scale’. Ifølge ’Source-Credibility Scale’ 

kan ‘ekspertise’ måles ud fra, hvordan respondenterne opfattede endorseren ud fra følgende fem 
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kriterier: ekspert/ikke ekspert, erfaren/uerfaren, vidende/uvidende, kvalificeret/ukvalificeret og 

kompetent/inkompetent. ‘Trustworthiness’ kan ifølge ’Source-Credibility Scale’ måles ud fra 

følgende fem kriterier: dependable/undependable, ærlig/uærlig, reliable/unreliable, 

oprigtig/uoprigtig og troværdig/utroværdig. Graden af det specifikke kriterie vurderede 

respondenterne på en skala fra 1 til 7, hvor ’1’ betød i høj grad og ‘7’ i lav grad (Ohanian, 1990: 

50). 

4.3.3.4 Source-attraktivitet 
‘Source-attraktivitet’, som består af ‘fysisk attraktivitet’, ‘likeability’ og ‘similarity’ blev målt på 

henholdsvis en 7-point Semantic differential skala, når det galt ‘fysisk attraktivitet’, og en 7-point 

likert-skala, når det galt ‘likeability’ og ‘similarity’. ‘Fysisk attraktivitet’ blev målt på en Semantic 

differential skala fra 1 til 7, hvor ’1’ var attraktiv, og ’7’ var uattraktiv (Baker & Churchill, 1977: 

545). ‘Likeability’ blev målt ud fra følgende to udsagn: “endorseren er en person, jeg vil kunne 

lide”, og “endorseren virker som en rar person”. Respondenterne skulle vurdere, hvor enige de var 

i de to udsagn på en Likert-skala fra 1 til 7, hvor ’1’ var helt enig og ’7’ var helt uenig. ‘Similarity’ 

ud fra følgende tre udsagn: “endorseren og jeg har formentlig ens værdier og overbevisninger”, 

“endorseren er på mange måder ligesom mig”, og “det er sandsynligt, at endorseren og jeg har 

lignende smag og præferencer”. Respondenterne blev igen bedt om at vurdere, hvor enige de var i 

de tre udsagn på en Likert-skala, hvor ’1’ var helt enig, og ’7’ var helt uenig (Feick & Higie, 1992: 

23). 

4.3.3.5 Respons over for Reklamen 
For at måle ‘respons over for reklamen’ benyttede vi os af de fire afhængige variabler: ‘opfattet 

styrke af reklamens budskab’, ‘opfattelse af produktets attributter’, ‘attitude over for reklamen’ og 

‘attitude over for brandet’ (Ryu et al., 2006: 494-495). Ryu et al. undersøgte kun de kognitive og 

affektive aspekter, så da vi også ønskede at belyse det konative aspekt, inkluderede vi 

‘købsintentionen,’ som endnu en afhængig variabel (Baker & Churchill, 1977: 544). Alle 

variablerne på nær to (opfattelse af produktets attributter og købsintention) blev oprindeligt målt på 

en 9-point Semantic differential skala, men da vi i vores undersøgelse blandt andet ønskede at 

foretage deskriptiv statistik, ændrede vi alle 9-point-skalaerne til 7-point-skalaer for bedre at kunne 

sammenligne vores resultater på tværs af variablerne. 
 

’Opfattet styrke af reklamens budskab’ blev målt på en 7-point Semantic-differential skala ud fra 

kriterierne: stærk/svag, overtalende/ikke-overtalende, vigtig/ikke-vigtig, troværdig/utroværdig. 
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Opfattede respondenterne styrken af reklamens budskab som for eksempel ’stærk’, svarede de ’1’, 

opfattede de den som ’svag’, svarede de ’7’. Det samme gjorde sig gældende for de tre andre 

kriterier (Whittler & DiMeo, 1991). 
 

’Attitude over for reklamen’ blev målt ud fra både kognitive og affektive kriterier på en 7-point 

Semantic differential skala. Det kognitive aspekt blev målt ud fra kriterierne: overtalende/slet ikke 

overtalende, informativ/slet ikke informativ, troværdig/utroværdig, effektiv/slet ikke effektiv og 

overbevisende/slet ikke overbevisende (Burton & Lichtenstein, 1988). Det affektive aspekt blev 

målt ud fra kriterierne: god/dårlig, tiltalende/utiltalende, attraktiv/uattraktiv, behagelig/ubehagelig 

og likeable/unlikeable. Opfattede respondenterne reklamens attitude som for eksempel ’god’, 

svarede de ’1’, opfattede de den som dårlig’, svarede de ’7’. Det samme gjorde sig gældende for de 

ni andre kriterier (Janiszewski, 1988). 
 

’Opfattelse af produktets attributter’ blev målt på en 7-point Semantic differential skala ud fra 

kriterierne: smagen (god/dårlig), konsistensen (god/dårlig), tilliden (god/dårlig) og følelse af 

velvære (god/dårlig). Opfattede respondenterne et af produktets attributter som for eksempel ’smag’ 

som værende ’god’, svarede de ’1’, opfattede de den som ’dårlig’, svarede de ’7’. Det samme 

gjorde sig gældende for de tre andre kriterier (Ryu et al., 2006: 495). 

 
’Attitude overfor brandet’ blev målt på en 7-point Semantic differential skala ud fra kriterierne: 

god/dårlig, kan lide det/kan ikke lide det og favorabel/ikke favorabel. Opfattede respondenterne 

brandets attitude som for eksempel ’god’, svarede de ’1’, opfattede de den som ’dårlig’, svarede de 

’7’. Det samme gjorde sig gældende for de to andre kriterier (Homer, 1990). 
 

’Købsintentionen’ blev målt på 7-point Likert-skala ud fra følgende tre udsagn: “ville du have lyst 

til at prøve produktet” (ja, helt sikkert/nej, slet ikke), “ville du købe produktet, hvis du tilfældigvis 

så det i en butik” (ja, helt sikkert/nej, slet ikke), og “ville du aktivt opsøge produktet i en butik for 

at købe det” (ja, helt sikkert/nej, slet ikke). Var respondenterne helt enige i for eksempel udsagnet: 

“ville du have lyst til at prøve produktet”, svarede de ’ja, helt sikkert’, hvilket var ’1’. Var de slet 

ikke enige, svarede de ’nej, slet ikke’, hvilket var ’7’. Det samme gjorde sig gældende for de to 

andre udsagn (Baker & Churchill, 1977: 544; Ohanian, 1990: 45; Kahle & Homer, 1985). 
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4.3.3.6 Demografisk 
Efter at respondenterne havde svaret på alle spørgsmålene om reklamen, blev de bedt om at besvare 

en række demografiske spørgsmål. Demografiske spørgsmål skal helst placeres til sidst i et 

spørgeskema, da det for nogen respondenter kan virke intimiderende at svare på disse spørgsmål. 

Hvis spørgsmålene kom til sidst, var der en større chance for, at de ville svare på dem, da de 

allerede havde brugt tid på spørgeskemaet (Sue & Ritter, 2007: 55). I vores spørgeskema 

inkluderede vi spørgsmål vedr. respondenternes køn, alder, status (single, i et forhold, forlovet 

osv.), om respondenten havde børn, deres nationalitet, hvor respondenten boede og beskæftigelse. 

Til sidst i spørgeskemaet takkede vi for, at deltagerne havde taget sig tid til at svare på vores 

spørgeskema, og at vi satte stor pris på det (se bilag 2a). Da det er vigtigt, at respondenterne bliver 

gjort opmærksomme på, at man værdsætter deres input (Sue & Ritter, 2007: 98). 

4.3.3.7 Gruppeklassifikation og Manipulationskontrol 
Vi udviklede et screeningspørgsmål, så vi kunne klassificere respondenterne ud fra, om de viste, 

hvem celebrity endorseren, der medvirkede i reklamen, var (familiarity). Til det formål udviklede vi 

et dikotomisk spørgsmål med kun to svarmuligheder: ’ja, det gør jeg’ og ’nej, det gør jeg ikke’. 

Respondenterne, der svarede ’ja, det gør jeg’, blev derefter sendt videre til næste spørgsmål. De 

resterende respondenter blev sendt til de demografiske spørgsmål, da det for vores eksperiment kun 

var relevant at måle effekten af de uafhængige variabler for personer, der i forvejen var bekendt 

med den medvirkende celebrity endorser, da vi derved var sikre på, at de var klar over endorserens 

nationalitet (Sue & Ritter, 2007: 48). Samme spørgsmål omhandlende respondentens ‘familiarity’ 

med celebrity endorseren var allerede blevet anvendt i forundersøgelsen, men vi valgte også at 

inkludere det i quasi-eksperimentet. Dette fungerede som manipulationskontrol, for at vi var sikre 

på, at alle respondenterne kendte celebrity endorseren, der medvirkede i reklamen. 

4.3.4 Hypotesetest 
For at finde evidens for, hvornår de opstillede hypoteser kunne bekræftes eller afkræftes på 

baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, har vi, udover deskriptiv statistik, foretaget en 

hypotesetest. Denne form ses ofte i forbindelse med analysering af dataen fra et quasi-eksperiment 

(f.eks.: Karasiewicz & Kowalczuk, 2014; Ryu et al., 2006). Nærmere bestemt har vi bearbejdet 

vores data ud fra samme fremgang som Karasiewicz & Kowalczuk (2014) ved at benytte Student’s 

t-test med to grupper med ukendte standardafvigelser (Karasiewicz & Kowalczuk, 2014: 83). Der er 

tre forskellige metoder, at benytte sig af i forbindelse med en hypotesetest: 1) Kritisk værdi 
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metoden, 2) Signifikanttest og 3) Konfidensinterval. Da vi i vores undersøgelse ønskede at finde 

frem til den vurderede forskel på de forskellige, opstillede variabler, og om den observerede forskel 

var statistisk signifikant, benyttede vi os af signifikanttest-metoden. Ved denne metode beregner 

man det kritiske signifikansniveau, også kaldet p-værdien, for derefter at kunne bekræfte eller 

afkræfte hypotesen (Laursen & Olesen, 2006: 16-17). For at kunne gøre det er man nødt til at 

fastlægge et signifikansniveau på forhånd, der afgør, om resultatet er signifikant eller ej. Derefter 

beregner man p-værdien ud fra gennemsnittet af de to grupper, og derefter sætter man denne p-

værdi op mod det fastlagte signifikansniveau, som traditionelt set er 5% (0,05) (Hansen, 2013: 78). 

Et signifikansniveau på 5% vil sige, at der er 5% sandsynlighed for, at det resultat, man har fået, 

ikke vil kunne duplikeres med samme resultat. Det vil sige, at hvis forskellen på de to undersøgte 

grupper er for tæt, så vil p-værdien være større end de 5% (0,05), og det vil være over grænsen for, 

hvornår ens resultat er statistisk signifikant. Derimod, hvis ens beregnede p-værdi er under de 5% 

(0,05), så vil resultatet være statistisk signifikant (Laursen & Olesen, 2006: 17-18). 

4.3.5 Afgrænsning af Analyse 
Vi har valgt ikke at udføre en komplet regressionsanalyse af vores resultater, da formålet med vores 

quasi-eksperiment ikke var at måle, hvilken effekt de forskellige subattributter havde på hinanden, 

da dette ville være for omfattende for vores studie. Formålet var i stedet at undersøge endorserens 

etnicitet og produkttypens effekt på hver enkelt subattribut for på den måde at kunne enten af- eller 

bekræfte vores hypoteser, hvilket en t-test var tilstrækkelig til (Quirk, 2015: 331). 

4.4 Analyse af Resultaterne fra Spørgeskemaundersøgelsen 
Formålet med dette afsnit er kort at præsentere spørgeskemaundersøgelsens datagruppe for derefter 

at analysere resultaterne af denne i relation til hypoteserne. 

4.4.1 Præsentation af Datagruppen 
I tabel 2 ses en præsentation af datagruppen, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. 

Resultaterne for den videre analyse er baseret på datagruppens besvarelser.  
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Tabel 2: Datagruppen 

4.4.2 Analyse af Spørgeskemaundersøgelsen i Relation til Hypoteserne 
I tabel 3 ses en samlet analyse af spørgeskemaundersøgelsen i relation til hypoteserne. For hypotese 

1 og 2 udregnede vi gennemsnittet for hver af subattributterne under henholdsvis ‘credibility’ 

(ekspertise og trustworthiness) og ‘attraktivitet’ (fysisk attraktivitet, likeability og similarity) for 

hver af de fire reklamer. Ved at sammenligne gennemsnittet for reklamen med den danske celebrity 

for det danske utilitarian-produkt med reklamen med den udenlandske celebrity for det danske 

utilitarian-produkt kunne vi udregne p-værdien for hver subattribut. Det samme blev gjort for de to 

reklamer med det danske hedonic-produkt. Derefter udregnede vi et samlet gennemsnit for de to 

reklamer med den danske celebrity for hver subattribut, og et samlet gennemsnit blev ligeledes 
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udregnet for de to reklamer med den udenlandske celebrity. Ved at sammenligne de samlede 

gennemsnit kunne vi udregne den samlede p-værdi og dermed af- eller bekræfte hypotese 1 og 2. 

For hypotese 3 og 4 udregnede vi gennemsnittet for hver af subattributterne under ‘respons over for 

reklamen’ (styrke af budskab, produkt-attitude, reklame-attitude, brand-attitude og købsintention) 

for hver af de fire reklamer. For hypotese 3 sammenlignede vi gennemsnittet for reklamen med den 

danske celebrity for det danske utilitarian-produkt med reklamen med den udenlandske celebrity for 

det danske utilitarian-produkt, så vi kunne udregne p-værdien for hver subattribut. Det samme blev 

gjort for hypotese 4 for reklamen med den danske celebrity for det danske hedonic-produkt og 

reklamen med den udenlandske celebrity for det danske hedonic-produkt. Ved at sammenligne 

gennemsnittene for reklamen med den danske celebrity med gennemsnittene for reklamen med den 

udenlandske celebrity kunne vi udregne den samlede p-værdi for hver subattribut og dermed af- 

eller bekræfte hypotese 3 og 4 (se udregning i bilag 2f). Vi vil gennemgå resultaterne ud fra hver 

hypotese i følgende afsnit. 

 

	
Tabel 3: Analyse i Relation til Hypoteserne 

4.4.3 Hypotese 1 i Relation til Spørgeskemaundersøgelsen 
Nu vil resultaterne for H1 i relation til spørgeskemaundersøgelsen blive beskrevet. Resultaterne af 

denne undersøgelse vil kunne bidrage til at kunne af- eller bekræfte H1. H1 er som følgende: 

 

H1: Danske forbrugere vil opfatte den danske celebrity endorser som mere ’credible’ end den 

udenlandske celebrity endorser. 
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En sammenligning af det samlede gennemsnit for subattributten ‘ekspertise’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af den danske celebrity og dennes grad af ‘ekspertise’ i relation til et 

dansk produkt blev vurderet statistisk signifikant højere end den udenlandske celebrity (p = 0,002). 

Gennemsnittet for den danske celebritys ‘ekspertise’ i relation til et dansk produkt blev vurderet til 

at være 4,76, hvorimod den udenlandske celebritys ‘ekspertise’ i relation til et dansk produkt blev 

vurderet til at være 5,28. Det vil sige en forskel på i alt 0,52. Dermed kan det konkluderes, at den 

danske celebrity blev opfattet som værende mere ekspert i relation til et dansk produkt i forhold til 

den udenlandske celebrity. For det danske utilitarian-produkt var gennemsnittet 4,80 for reklamen 

med den danske celebrity og 5,44 for reklamen med den udenlandske celebrity. Dette var en forskel 

på 0,64, hvilket betød, at den danske celebrity blev opfattet som statistisk signifikant mere ekspert 

end den udenlandske celebrity (p = 0,006). For det danske hedonic-produkt var gennemsnittet 4,73 

for reklamen med den danske celebrity og 5,11 for reklamen med den udenlandske celebrity. Dette 

var en forskel på 0,38, hvilket ikke var en statistisk signifikant forskel (p = 0,098). 

 

En sammenligning af det samlede gennemsnit for subattributten ‘trustworthiness’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af den danske celebrity og dennes grad af ‘trustworthiness’ i relation til et 

dansk produkt blev vurderet statistisk signifikant højere end den udenlandske celebrity (p = 0,000). 

Gennemsnittet for den danske celebritys ‘trustworthiness’ i relation til et dansk produkt blev 

vurderet til at være 4,08, hvorimod den udenlandske celebritys ‘trustworthiness’ i relation til et 

dansk produkt blev vurderet til at være 4,85. Det vil sige en forskel på i alt 0,77. Dermed kan det 

konkluderes, at den danske celebrity blev opfattet som værende mere trustworthy i forhold til et 

dansk produkt, sammenlignet med den udenlandske celebrity. For det danske utilitarian-produkt var 

gennemsnittet 3,91 for reklamen med den danske celebrity og 5,13 for reklamen med den 

udenlandske celebrity. Dette var en forskel på 1,22, hvilket betød, at den danske celebrity blev 

opfattet som statistisk signifikant mere trustworthy end den udenlandske celebrity (p = 0,000). For 

det danske hedonic-produkt var gennemsnittet 4,25 for reklamen med den danske celebrity og 4,58 

for reklamen med den udenlandske celebrity. Dette var en forskel på 0,33, hvilket ikke var en 

statistisk signifikant forskel (p = 0,145). 

4.4.3.1 Delkonklusion 
Dermed kan det på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen konkluderes, at den danske celebrity 

blev opfattet som værende mere ‘credible’ end den udenlandske celebrity i relation til det danske 
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produkt. Mere specifikt, hvis man ser på resultaterne for hver produkttype, så blev der kun fundet 

en statistisk signifikant forskel på celebrity endorserne, når de reklamerede for det danske 

utilitarian-produkt. Dette gjaldt for begge subattributter, ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’. Der blev 

kun observeret en lille forskel på celebrity endorserne, når de reklamerede for det danske hedonic-

produkt, hvilket ikke var statistisk signifikant. Dermed var forskellen ikke betydelig. Dette gjaldt 

for begge subattributter, ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’. Dette viser, at respondenterne opfattede 

forskellen på en dansk celebrity og en udenlandsk celebrity som større i reklamen for det danske 

utilitarian-produkt. Ydermere blev den danske celebrity opfattet som både mere ekspert og 

trustworthy end den udenlandske celebrity i relation til det danske produkt. Dermed viste resultatet 

af vores quasi-eksperiment, at den danske celebrity blev opfattet som mere ‘credible’ end den 

udenlandske celebrity endorser, hvilket vil sige, at udelukkende på baggrund af den kvantitative 

data blev H1 bekræftet. 

4.4.4 Hypotese 2 i Relation til Spørgeskemaundersøgelsen 
Nu vil resultaterne for H2 i relation til spørgeskemaundersøgelsen blive beskrevet. Resultaterne af 

denne undersøgelse vil kunne bidrage til enten at kunne be- eller afkræfte H2. H2 er følgende: 

 

H2: Danske forbrugere vil opfatte den danske celebrity endorser som mere ’attraktiv’ end den 

udenlandske celebrity endorser. 

 

En sammenligning af det samlede gennemsnit for subattributten ‘fysisk attraktivitet’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af den danske celebrity og dennes grad af ‘fysisk attraktivitet’ i relation 

til et dansk produkt ikke blev vurderet til at være statistisk signifikant højere end den udenlandske 

celebrity (p = 0,487). Gennemsnittet for den danske celebritys ‘fysiske attraktivitet’ i relation til et 

dansk produkt blev vurderet til at være 2,46, hvorimod den udenlandske celebritys ‘fysiske 

attraktivitet’ i relation til et dansk produkt blev vurderet til at være 2,66. Det vil sige en forskel på i 

alt 0,2. Dermed kan det konkluderes, at den danske celebrity blev opfattet som en smule mere fysisk 

attraktiv i relation til et dansk produkt end den udenlandske celebrity. Dog var denne forskel ikke 

statistisk signifikant. For det danske utilitarian-produkt var gennemsnittet 2,64 for reklamen med 

den danske celebrity og 2,56 for reklamen med den udenlandske celebrity. Dette var en forskel på 

0,08, hvilket ikke var en statistisk signifikant forskel (p = 0,835). For det danske hedonic-produkt 

var gennemsnittet 2,28 for reklamen med den danske celebrity og 2,76 for reklamen med den 
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udenlandske celebrity. Dette var en forskel på 0,48, hvilket heller ikke var en statistisk signifikant 

forskel (p = 0,273). 

 

En sammenligning af det samlede gennemsnit for subattributten ‘likeability’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af den danske celebrity og dennes grad af ‘likeability’ i relation til et 

dansk produkt blev vurderet statistisk signifikant højere end den udenlandske celebrity (p = 0,001). 

Gennemsnittet for den danske celebritys ‘likeability’ i relation til et dansk produkt blev vurderet til 

at være 2,11, hvorimod den udenlandske celebritys ‘likeability’ i relation til et dansk produkt blev 

vurderet til at være 2,83. Det vil sige en forskel på i alt 0,72. Dermed kan det konkluderes, at den 

danske celebrity blev opfattet som værende mere likeable i forhold til et dansk produkt, 

sammenlignet med den udenlandske celebrity. For det danske utilitarian-produkt var gennemsnittet 

2,20 for reklamen med den danske celebrity og 3,14 for reklamen med den udenlandske celebrity. 

Dette var en forskel på 0,94, hvilket betød, at den danske celebrity blev opfattet som statistisk 

signifikant mere likeable end den udenlandske celebrity (p = 0,003). For det danske hedonic-

produkt var gennemsnittet 2,02 for reklamen med den danske celebrity og 2,52 for reklamen med 

den udenlandske celebrity. Dette var en forskel på 0,5, hvilket ikke var en statistisk signifikant 

forskel (p = 0,109). 

 

En sammenligning af det samlede gennemsnit for subattributten ‘similarity’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af den danske celebrity og dennes grad af ‘similarity’ i relation til et 

dansk produkt ikke blev vurderet statistisk signifikant højere end den udenlandske celebrity (p = 

0,188). Gennemsnittet for den danske celebritys ‘similarity’ i relation til et dansk produkt blev 

vurderet til at være 4,02, hvorimod den udenlandske celebritys ‘similarity’ i relation til et dansk 

produkt blev vurderet til at være 4,27. Det vil sige en forskel på i alt 0,25. Dermed kan det 

konkluderes, at den danske celebrity blev opfattet som en smule mere similar i relation til et dansk 

produkt end den udenlandske celebrity. Dog var denne forskel ikke statistisk signifikant. For det 

danske utilitarian-produkt var gennemsnittet 4,03 for reklamen med den danske celebrity og 4,43 

for reklamen med den udenlandske celebrity. Dette var en forskel på 0,4, hvilket ikke var en 

statistisk signifikant forskel (p = 0,157). For det danske hedonic-produkt var gennemsnittet 4,01 for 

reklamen med den danske celebrity og 4,11 for reklamen med den udenlandske celebrity. Dette var 

en forskel på 0,1, hvilket ikke var en statistisk signifikant forskel (p = 0,707).  
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4.4.4.1 Delkonklusion 
Dermed kan det på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen konkluderes, at den danske celebrity 

blev opfattet som værende mere ‘attraktiv’ end den udenlandske celebrity i relation til et dansk 

produkt. Mere specifikt, hvis man ser på resultaterne for hver subattribut, så blev der kun fundet en 

statistisk signifikant forskel mellem den danske og udenlandske celebrity for subattributten, 

‘likeability’, hvilket gjaldt for begge produkttyper. Den eneste subattribut, hvor den udenlandske 

celebrity havde en mere positiv evaluering end den danske celebrity, var ‘fysisk attraktivitet’ i 

relation til det danske utilitarian-produkt. Forskellen var dog minimal og ikke statistisk signifikant.  

 

Den danske celebrity blev opfattet som mere ‘fysisk attraktiv’ i reklamen for det danske hedonic-

produkt, men også her var forskellen ikke statistisk signifikant. Den danske celebrity blev evalueret 

som en smule mere similar end den udenlandske celebrity i reklamerne for både det danske 

utilitarian- og det danske hedonic-produkt, men heller ikke her var forskellen statistisk signifikant. 

Dermed giver det en klar indikation på, at den danske celebrity generelt blev opfattet som mere 

likeable end den udenlandske celebrity for begge produkttyper. Da der ikke var nogen statistisk 

signifikant forskel for de to andre subattributer, kan vi på baggrund af vores quasi-eksperiment 

samlet set konkludere, at den danske celebrity blev opfattet som mere ‘attraktiv’ end den 

udenlandske celebrity i en reklame for et dansk produkt. Udelukkende på baggrund af den 

kvantitative data blev H2 dermed bekræftet. 

4.4.5 Hypotese 3 i Relation til Spørgeskemaundersøgelsen 
Nu vil resultaterne for H3 i relation til spørgeskemaundersøgelsen blive beskrevet. Resultaterne af 

denne undersøgelse vil kunne bidrage til enten at kunne af- eller bekræfte H3. H3 er følgende: 

 

H3: For et dansk utilitarian-produkt er danske forbrugere mere tilbøjelige til at vise mere positiv 

respons over for reklamen, når celebrity endorserens nationalitet er et mismatch (frem for et match) 

med produktets oprindelsesland. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘styrke af budskab’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af reklamen for det danske utilitarian-produkt med den danske celebrity 

og dennes grad af ‘styrke af budskab’ blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med 

den udenlandske celebrity (p = 0,000). Gennemsnittet af ‘styrke af budskab’ for reklamen for det 

danske utilitarian-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 4,64, hvorimod 
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reklamen for det danske utilitarian-produkt med den udenlandske celebrity blev vurderet til at være 

5,80. Det vil sige en forskel på i alt 1,16. Dermed kan det konkluderes, at reklamens budskab for det 

danske utilitarian-produkt med den danske celebrity blev opfattet som stærkere i forhold til 

reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘produkt-attitude’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af reklamen for det danske utilitarian-produkt med den danske celebrity 

og dennes grad af ‘produkt-attitude’ blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med 

den udenlandske celebrity (p = 0,000). Gennemsnittet af ‘produkt-attitude’ for reklamen for det 

danske utilitarian-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 3,44, hvorimod 

reklamen for det danske utilitarian-produkt med den udenlandske celebrity blev vurderet til at være 

4,55. Det vil sige en forskel på i alt 1,11. Dermed kan det konkluderes, at produkt-attituden over for 

det danske utilitarian-produkt med den danske celebrity blev opfattet mere positivt i forhold til 

reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘reklame-attitude’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af reklamen for det danske utilitarian-produkt med den danske celebrity 

og dennes grad af ‘reklame-attitude’ blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med 

den udenlandske celebrity (p = 0,000). Gennemsnittet af ‘reklame-attitude’ for reklamen for det 

danske utilitarian-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 4,35, hvorimod 

reklamen for det danske utilitarian-produkt med den udenlandske celebrity blev vurderet til at være 

5,44. Det vil sige en forskel på i alt 1,09. Dermed kan det konkluderes, at reklame-attituden over for 

reklamen med den danske celebrity for det danske utilitarian-produkt blev opfattet mere positivt, i 

forhold til reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘brand-attitude’ viser, at den gennemsnitlige 

vurdering af brandet i reklamen for det danske utilitarian-produkt med den danske celebrity og 

dennes grad af ‘brand-attitude’ blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med den 

udenlandske celebrity (p = 0,000). Gennemsnittet af ‘brand-attitude’ for reklamen for det danske 

utilitarian-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 3,93, hvorimod brandet i 

reklamen for det danske utilitarian-produkt med den udenlandske celebrity blev vurderet til at være 

4,97. Det vil sige en forskel på i alt 1,04. Dermed kan det konkluderes, at brandet i reklamen med 
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den danske celebrity for det danske utilitarian-produkt blev opfattet mere positivt, i forhold til 

brandet i reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘købsintention’ viser, at den gennemsnitlige 

vurdering af købsintentionen i reklamen for det danske utilitarian-produkt med den danske celebrity 

og dennes grad af ‘købsintention’ ikke blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med 

den udenlandske celebrity (p = 0,075). Gennemsnittet af ‘købsintentionen’ for reklamen for det 

danske utilitarian-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 5,19, hvorimod 

købsintentionen i reklamen for det danske utilitarian-produkt med den udenlandske celebrity blev 

vurderet til at være 5,71. Det vil sige en forskel på i alt 0,52. Dermed kan det konkluderes, at 

købsintentionen i reklamen med den danske celebrity for det danske utilitarian-produkt kun blev 

opfattet en smule mere positivt, i forhold til købsintentionen i reklamen med den udenlandske 

celebrity. 

4.4.5.1 Delkonklusion 
Dermed kan det på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen konkluderes, at reklamen for det danske 

utilitarian-produkt med den danske celebrity samlet set fik en mere positiv respons end reklamen 

med den udenlandske celebrity. Mere specifikt, hvis man ser på resultaterne for hver subattribut, så 

fik reklamen for det danske utilitarian-produkt med den danske celebrity mere positiv respons end 

reklamen med den udenlandske celebrity, da der blev fundet en statistisk signifikant forskel for 

subattributterne ‘styrke af budskab’, ‘produkt-attitude’, ‘reklame-attitude’ og ‘brand-attitude’. 

‘Købsintentionen’ blev også vurderet en smule bedre, men her var forskellen ikke statistisk 

signifikant. Dermed viste resultatet af vores quasi-eksperiment, at reklamen for det danske 

utilitarian-produkt med den danske celebrity samlet set fik en mere positiv respons end reklamen 

med den udenlandske celebrity, hvilket vil sige, at udelukkende på baggrund af den kvantitative 

data kan vi afkræfte H3. 

4.4.6 Hypotese 4 i Relation til Spørgeskemaundersøgelsen 
Nu vil resultaterne for H4 i relation til spørgeskemaundersøgelsen blive beskrevet. Resultaterne af 

denne undersøgelse vil kunne bidrage til enten at kunne af- eller bekræfte H4. H4 er følgende: 

 



	 48	

H4: For et dansk hedonic-produkt er danske forbrugere mere tilbøjelige til at vise mere positiv 

respons over for reklamen, når celebrity endorserens nationalitet er et match (frem for et mismatch) 

med produktets oprindelsesland. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘styrke af budskab’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af reklamen for det danske hedonic-produkt med den danske celebrity og 

dennes grad af ‘styrke af budskab’ ikke blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med 

den udenlandske celebrity (p = 0,264). Gennemsnittet af ‘styrke af budskab’ for reklamen for det 

danske hedonic-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 4,72, hvorimod 

reklamen for det danske hedonic-produkt med den udenlandske celebrity blev vurderet til at være 

4,96. Det vil sige en forskel på i alt 0,24. Dermed kan det konkluderes, at reklamens budskab for det 

danske hedonic-produkt med den danske celebrity kun blev opfattet som en smule stærkere, i 

forhold til reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘produkt-attitude’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af reklamen for det danske hedonic-produkt med den danske celebrity og 

dennes grad af ‘produkt-attitude’ ikke blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med 

den udenlandske celebrity (p = 0,113). Gennemsnittet af ‘produkt-attitude’ for reklamen for det 

danske hedonic-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 2,97, hvorimod 

reklamen for det danske hedonic-produkt med den udenlandske celebrity blev vurderet til at være 

3,28. Det vil sige en forskel på i alt 0,31. Dermed kan det konkluderes, at produkt-attituden over for 

det danske hedonic-produkt med den danske celebrity blev opfattet en smule mere positivt, i forhold 

til reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘reklame-attitude’ viser, at den 

gennemsnitlige vurdering af reklamen for det danske hedonic-produkt med den danske celebrity og 

dennes grad af ‘reklame-attitude’ blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med den 

udenlandske celebrity (p = 0,000). Gennemsnittet af ‘reklame-attitude’ for reklamen for det danske 

hedonic-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 4,08, hvorimod reklamen for det 

danske hedonic-produkt med den udenlandske celebrity blev vurderet til at være 4,61. Det vil sige 

en forskel på i alt 0,53. Dermed kan det konkluderes, at reklame-attituden over for reklamen med 



	 49	

den danske celebrity for det danske hedonic-produkt blev opfattet mere positivt, i forhold til 

reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘brand-attitude’ viser, at den gennemsnitlige 

vurdering af brandet i reklamen for det danske hedonic-produkt med den danske celebrity og 

dennes grad af ‘brand-attitude’ blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med den 

udenlandske celebrity (p = 0,000). Gennemsnittet af ‘brand-attitude’ for reklamen for det danske 

hedonic-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 3,05, hvorimod brandet i 

reklamen for det danske utilitarian-produkt med den udenlandske celebrity blev vurderet til at være 

4,08. Det vil sige en forskel på i alt 1,03. Dermed kan det konkluderes, at brandet i reklamen med 

den danske celebrity for det danske hedonic-produkt blev opfattet mere positivt, i forhold til brandet 

i reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

En sammenligning af gennemsnittet for subattributten ‘købsintention’ viser, at den gennemsnitlige 

vurdering af købsintentionen i reklamen for det danske hedonic-produkt med den danske celebrity 

og dennes grad af ‘købsintention’ ikke blev vurderet statistisk signifikant højere end reklamen med 

den udenlandske celebrity (p = 0,160). Gennemsnittet af ‘købsintentionen’ for reklamen for det 

danske hedonic-produkt med den danske celebrity blev vurderet til at være 4,51, hvorimod 

købsintentionen i reklamen for det danske hedonic-produkt med den udenlandske celebrity blev 

vurderet til at være 4,93. Det vil sige en forskel på i alt 0,42. Dermed kan det konkluderes, at 

købsintentionen i reklamen med den danske celebrity for det danske hedonic-produkt kun blev 

opfattet en smule mere positivt, i forhold til købsintentionen i reklamen med den udenlandske 

celebrity. 

4.4.6.1 Delkonklusion 
Dermed kan det på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen konkluderes, at reklamen for det danske 

hedonic-produkt med den danske celebrity, samlet set fik en mere positiv respons end reklamen 

med den udenlandske celebrity. Mere specifikt, hvis man ser på resultaterne for hver subattribut, så 

fik reklamen for det danske hedonic-produkt med den danske celebrity mere positiv respons end 

reklamen med den udenlandske celebrity, da der blev fundet en statistisk signifikant forskel for 

subattributterne ‘reklame-attitude’ og ‘brand-attitude’. ‘Styrke af budskab’, ‘produkt-attitude’, og 

‘købsintentionen’ blev alle vurderet en smule bedre, men her var forskellen ikke statistisk 

signifikant. Dermed viste resultatet af vores quasi-eksperiment, at reklamen for det danske hedonic-
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produkt med den danske celebrity samlet set fik en mere positiv respons end reklamen med den 

udenlandske celebrity, hvilket vil sige, at udelukkende på baggrund af den kvantitative data kan vi 

bekræfte H4.  

4.4.7 Validitet af Spørgeskemaundersøgelsen 
Vi designede opbygningen af vores quasi-eksperiment på baggrund af Ryu et al.s quasi-eksperiment 

fra 2006 (Ryu et al., 2006). Ved at basere spørgsmålene i vores spørgeskemaundersøgelse på 

anerkendte skalaer til målinger af holdninger, attituder og værdier (semantic differential- og Likert-

skala) styrkede vi reliabiliteten og validiteten af vores indsamlede data. 

 

Spørgsmålene (S2-S3) i vores spørgeskemaundersøgelse relateret til ‘credibility’ baserede vi på 

Ohanians ’Source-Credibility Scale’ (Ohanian, 1990: 50). Spørgsmålene relateret til attraktivitet 

(S4, S5) baserede vi på Feick og Higies likeability- og similarity-mål samt Baker & Churchills 

skala for ’fysisk attraktivitet’ (Feick & Higie, 1992: 23; Baker & Churchill, 1977: 545). 

Spørgsmålene relateret til ‘respons over for reklamen’ var en sammensætning af subattributter fra 

flere forskellige studier, der tilsammen udgjorde den samlede ‘respons over for reklamen’. Styrken 

af ‘reklamens budskab’ (S6) blev målt ud fra Whittler og DiMeos fire kriterier (Whittler & DiMeo, 

1991). ‘Attitude over for reklamen’ (S8, S9) målte vi ud fra Burton og Lichtensteins fem kognitive 

kriterier (Burton & Lichtenstein, 1988) samt Janiszewskis fem affektive kriterier (Janiszewski, 

1988). Opfattelse af ‘produktets attributter’ (S7) målte vi ud fra Ryu et al.s fire kriterier (Ryu et al., 

2006). ‘Attitude over for brandet’ (S10) målte vi ud fra Homers tre kriterier (Homer, 1990), og 

‘købsintentionen’ (S11) målte vi ud fra Baker og Churchills tre udsagn (Baker & Churchill, 1977). 

Ved at benytte de samme spørgsmål, som før er blevet anvendt i anerkendte videnskabelige artikler 

i celebrity endorsement-litteraturen, kunne vi sikre os, at vi målte de rigtige parametre til besvarelse 

af vores hypoteser, og dermed styrkede vi vores konklusioner. 

 

Ved at standardisere spørgsmålene og deltagernes svarmuligheder, begrænsede vi deltagernes 

mulighed for	 besvarelse af spørgsmålene samt deres mulighed for uddybelse af misforstået 

spørgsmål. Vi må derfor antage, at der var en risiko for, at deltagerne kunne have misfortolket nogle 

af spørgsmålene, hvilket kunne have resulteret i besvarelser baseret på et forkert grundlag. Vi 

tilføjede definitioner af termerne ‘celebrity endorser’, ‘dependable’, ‘reliable’, ‘likeable’ og 

‘favorabel’ (S3, S9, S10), da vi på baggrund af vores pilottest havde fundet frem til, at disse udtryk 
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kunne skabe forvirring for deltagerne, og dermed mindskede vi sandsynligheden for, at de 

misfortolkede spørgsmålene. Til alle spørgsmål, der krævede en besvarelse på en skala fra 1-7, 

inkluderede vi en forklaring af de to modpoler som for eksempel ”Ekspert (1=Ekspert og 7=Ikke-

ekspert)” (S2). SurveyXact tillod os desværre ikke at indsætte en beskrivelse oven over hvert tal, på 

en måde hvorpå det stadig forblev overskueligt på alle enheder (web, mobil og tablet). Vi skrev det 

derfor ud for hver subattribut og gjorde det derfor så klart, som vi kunne, for bedst muligt at undgå, 

at respondenterne kom til at krydse et forkert felt af, baseret på en forkert forståelse. 

 

Anonymiteten i vores spørgeskemaundersøgelse skabte rammerne for, at vores respondender kunne 

være ærlige og åbne, men vi kan ikke med sikkerhed konkludere, at dette rent faktisk var tilfældet. 

Ved at benytte Likert- og semantic differential-skalaer samt ’closed-ended’-spørgsmål baseret på 

studier skrevet på engelsk kan det have haft den effekt, at ikke alle spørgsmål var egnet til en dansk 

kontekst. Længden af vores spørgeskemaundersøgelse kunne ligeledes have haft indflydelse på 

vores resultat, da nogle af respondenterne måske har gennemført den uden at tænke nærmere over 

deres besvarelse af spørgsmålene. I og med, at forundersøgelsen, for udvælgelsen af de to 

celebrities og produkttyper, var baseret på 25 besvarelser, samt at den udenlandske celebrity blev 

vurderet en smule mere ’fysisk attraktiv’ end den danske celebrity, kan dette have påvirket 

resultatet. Validiteten af quasi-eksperimentet kunne ligeledes havde været styrket, havde vi 

inkluderet flere repræsentanter for både en dansk og udenlandsk celebrity, da dette ville have 

udlignet påvirkningen fra deres egen personlighed overfor respondenterne. 

 

Vi kan derfor konkludere at på trods af, at en spørgeskemaundersøgelse er godkendt som en metode 

at indsamle data på, så havde vi kun begrænset kontrol over hvor og hvordan deltagerne valgte at 

besvare spørgeskemaundersøgelsen. 

4.4.8 Reliabilitet af Spørgeskemaundersøgelsen 
Ved at vi benyttede ‘close-ended’-spørgsmål i vores spørgeskemaundersøgelse, undgik vi, at en 

eventuel afklaring af et spørgsmål kunne påvirke respondenternes svar, hvilket øgede reliabiliteten 

af vores studie (Sue & Ritter, 2007: 47). Det er dog vigtigt at pointere, som vi var inde på i det 

foregående afsnit om validitet, at måden, vi valgte at formulere de standardiserede spørgsmål, 

kunne have influeret vores resultater. Målet for vores spørgeskemaundersøgelse var at opnå 100 

besvarelser, 25 besvarelser for hver reklame. Vi kunne have fået endnu flere besvarelser, hvis vi 
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havde forlænget perioden, men da vi var underlagt en begrænset tidsperiode, opfattede vi det 

indsamlede antal besvarelser som fyldestgørende for at udføre en hypotesetestanalyse. 

 

Vi indsamlede alle 100 besvarelser igennem det sociale medie Facebook ved at sende 

privatbeskeder til vores kontaktpersoner, hvori vi gav dem linket til en af vores fire 

spørgeskemaundersøgelser, og ved at poste linket til en af de fire spørgeskemaundersøgelser på 

Facebook-grupper. Vi valgte at sende spørgeskemaundersøgelsen ud til mennesker i vores private 

netværk, da dette var den hurtigste måde at opnå vores mål på 100 besvarelser inden for en relativ 

kort tidsperiode. Dette valg har formentlig haft indflydelse på den demografiske sammensætning af 

vores respondenter, men samtidig har vores opslag på diverse Facebook-grupper medvirket til at 

forøge mangfoldigheden af vores respondenter. 

 

Vores valg om at benytte ’nonprobability convenience sampling’-metoden til indsamlingen af vores 

data havde desuden den konsekvens, at vi ikke kunne generalisere på baggrund af vores resultater i 

spørgeskemaundersøgelsen, men kun kunne drage konklusioner på baggrund af de respondenter, 

der var en del af vores spørgeskemaundersøgelse (Sue & Ritter, 2007: 32). I udarbejdningen af 

vores spørgeskemaundersøgelse sikrede vi os, at alle vores spørgsmål var direkte relateret til 

besvarelsen af vores hypoteser, så vi kunne basere vores konklusioner og dermed vores af- og 

bekræftelser af hypoteserne på et validt grundlag, hvilket var med til at højne studiets generelle 

reliabilitet. 

4.5 Opsummering og Konsekvenser for Fremtidig Undersøgelse 
H1 blev bekræftet, da vores resultater viste en statistisk signifikant forskel ud fra begge 

subattributter for den danske celebrity. Han blev dermed opfattet som en mere credible endorser for 

et dansk produkt end den udenlandske celebrity endorser. H2 blev bekræftet, da vores resultater 

viste en statistisk signifikant forskel for subattributten ‘likeability’ samt en mere positiv opfattelse 

af ‘fysisk attraktivitet’ og ‘similarity’ for den danske celebrity. Han blev dermed opfattet som en 

mere attraktiv celebrity endorser for et dansk produkt end den udenlandske celebrity endorser. H3 

blev afkræftet, da vores resultater viste en statistisk signifikant forskel for subattributterne ‘styrke af 

budskab’, ‘produkt-attitude’, ‘reklame-attitude’ og ‘brand-attitude’ samt en bedre ‘købsintention’ 

for reklamen for det danske utilitarian-produkt med den danske celebrity. Reklamen med den 

danske celebrity endorser for det danske utilitarian-produkt fik dermed en mere positiv respons end 
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reklamen med den udenlandske celebrity endorser. H4 blev bekræftet, da vores resultater viste en 

statistisk signifikant forskel for subattributterne ‘reklame-attitude’ og ‘brand-attitude’ samt en bedre 

‘styrke af budskab’, ‘produkt-attitude’ og ‘købsintention’ for reklamen for det danske hedonic-

produkt med den danske celebrity. Reklamen med den danske celebrity endorser for det danske 

hedonic-produkt fik dermed en mere positiv respons end reklamen med den udenlandske celebrity 

endorser. Vi vil yderligere udforske danske forbrugeres opfattelse af den danske og udenlandske 

celebrity endorser samt deres respons over for reklamerne for henholdsvis et dansk utilitarian- og 

hedonic-produkt ved at foretage kvalitative interviews for at undersøge, hvorfor de danske 

forbrugere (20-30-årige) generelt er mere positive over for den danske celebrity endorser samt de 

reklamer, han medvirker i, i forhold til den udenlandske celebrity. Dermed vil det være muligt 

endeligt at kunne af- eller bekræfte vores hypoteser samt besvare vores problemformulering. 

Del 3: Interviewundersøgelse 
I spørgeskemaundersøgelsen blev det fremvist, at resultaterne både gav evidens for at bekræfte og 

afkræfte de opstillede hypoteser for denne afhandling. Nogle resultater gav mere statistisk evidens 

end andre. Det vil sige, at spørgeskemaundersøgelsen gav nogle usikkerheder i forhold til 

besvarelsen af de opstillede hypoteser. Derfor var meningen med den kvalitative del af 

afhandlingen, de dybdegående interviews, netop at komplementere de undersøgte temaer i form af 

de undersøgte attributter i spørgeskemaundersøgelsen med dybere indsigt og forklaring. Dette vil 

blive uddybet nærmere i følgende afsnit; først med uddybning af metoden for de kvalitative 

interviews, derefter en analyse af resultaterne fra interviewene i relation til temaerne, der 

underbygger hypoteserne, og til sidst en vurdering af interviewenes validitet og reliabilitet.  

4.6 Metode for Kvalitative Interviews 
Ifølge Kvale (2007) er det kvalitative interview en oplagt mulighed for at udforske, hvordan 

informanterne opfatter og forstår deres egen verden. Ydermere mener Kvale, at det giver en unik 

adgang til deres verden, hvor de med deres egne ord beskriver deres aktiviteter, erfaringer, og 

meninger (Kvale, 2007: 9). For at opnå dette og få det aspekt med i afhandlingen blev der brugt en 

semistruktureret tilgang til afholdelse af interviewene. 

 

Den semistrukturerede interviewtilgang tillader informanterne at deltage i interviewet i form af en 

diskussion. Den giver mulighed for, at både intervieweren og informanten interagerer med hinanden 
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i form af en samtale, hvilket gør selve interviewet mere frit (Kvale, 2007: 8). Det er en brugbar 

tilgang til kvalitative interviews, da viden ifølge Kvale er konstrueret i interaktionen mellem 

intervieweren og informanten (Kvale, 2007: 1). Denne interagerende tilgang kan også være med til 

at udfolde ny viden om et givent emne for begge parter og dermed producere substantiel ny viden til 

det undersøgte felt (Kvale, 2007: 8). Det er dog værd at nævne, at intervieweren stadig har magten, 

hvilket skal forstås, som at det stadig er intervieweren, der sætter agendaen for, hvad der skal 

snakkes om, og informanten, der svarer. Dog skal det understreges, at informanten på ethvert 

tidspunkt under interviewet har mulighed for at vælge ikke at svare på et spørgsmål eller at afbryde 

interviewet. Så i den forstand har informanten altid den frihed og dermed den endelige magt over, 

hvad der skal ske. Det var derfor vores opgave som interviewere, at informanterne følte sig godt 

tilpas under hele processen, for at de følte sig trygge nok til at svare ærligt på spørgsmålene og 

kunne gennemføre interviewet. På trods af den mere ”frie” tilgang er det vigtigt, at intervieweren 

ikke bidrager med sin egen personlige holdning til emnet, og at informanten ikke spørger 

intervieweren om, hvad hans/hendes holdning er (Kvale, 2007: 2). 

 

Formålet med vores analyse af interviewene var i tråd med vores deduktive tilgang til afhandlingen 

(3.1.1) nemlig at opnå dybdegående svar på baggrund af de resultater, vi kom frem til i vores 

spørgeskemaundersøgelse i form af quasi-eksperimentet. Temaerne er de variabler, hypoteserne for 

denne afhandling er baseret på, som er ‘credibility’ (ekspertise og trustworthiness), ‘attraktivitet’ 

(fysisk attraktivitet, likeability, og similarity), ‘respons over for reklamen’ (styrke af budskab, 

produkt-attitude, reklame-attitude, brand-attitude og købsintention). Dette blev gjort ved en 

semistruktureret interviewtilgang i forsøget på at opnå ny viden ud fra ovennævnte temaer ved at 

være åben og fleksibel vedrørende strukturen og rækkefølgen på spørgsmålene. Denne tilgang gav 

intervieweren mulighed for at følge op på evt. nye emner, informanterne bragte op i deres svar på 

spørgsmålene (Kvale, 2007: 51-52). 

4.6.1 Manipulationskontrol 
For at sikre os, at informanterne kendte (familiarity) de to celebrity endorsere (Nikolaj Lie Kaas og 

Leonardo DiCaprio), interviewene handlede om, spurgte vi ind til dette. Dette var en forudsætning 

for at kunne deltage i interviewet, og det gav os samtidig muligheden for at tjekke, om deres svar 

stemte overens med de besvarelser, vi havde fået i vores forundersøgelse (4.1). Vi spurgte ligeledes 
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ind til produkttypen vist i reklamen (tandpasta og chokolade) for at sikre, at informanterne havde 

samme opfattelse af produktkategorien som respondenterne i forundersøgelsen (4.2). 

4.6.2 Informanter i Interviewet 
For at kunne få en dybere indsigt i forbrugernes opfattelse af celebrity endorserne samt deres 

respons over for reklamerne, udvalgte vi otte danske forbrugere til at deltage i vores interviews. Vi 

har herunder udformet en tabel over informanternes demografiske data (tabel 4). 

 

	
Tabel 4: Informanternes Demografi 

For at sikre, at informanterne var inden for de opstillede demografiske kriterier, startede vi 

interviewene med at bede dem om at informere os om deres køn, alder, og beskæftigelse. Som det 

ses i tabellen, var fem af deltagerne kvinder, og tre var mænd. Der blev ikke foretaget bevidste valg 

om køn, da vi har afgrænset os fra dette (1.4). De otte deltagere er ligeledes blevet udvalgt på 

baggrund af den afgrænsede målgruppe, og de er derfor alle danske forbrugere i alderen 20-30 år. 

Vi udvalgte de otte informanter blandt personer fra vores personlige netværk. Dette gjorde 

processen hurtigere, hvilket var at foretrække, da vi havde begrænset tid og ressourcer. Seks af 

informanterne var studerende inden for forskellige områder, og to var fuldtidsansatte. Vi forsøgte så 

vidt muligt at vælge informanter med forskellige beskæftigelser for at danne et mere validt grundlag 

for vores kvalitative undersøgelse. 
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Som tidligere beskrevet er det i en interviewsituation vigtigt at skabe en proces, der fremmer 

tryghed, med det formål at få deltagerne til at åbne op og give oprigtige svar på vores spørgsmål. I 

og med at vi i forvejen kendte og havde et forhold til informanterne, skabte dette de optimale 

betingelser for det semistrukturerede interview. Vi må også antage, at vores personlige kendskab til 

informanterne kan have haft nogle ulemper. Et aspekt, der kunne tænkes at have indflydelse på 

informanternes svar, var deres tilbøjelighed til at ville “gøre os glade” ved at svare, hvad de troede, 

vi gerne ville høre. 

4.6.3 Test af Interview 
For at optimere og forbedre vores færdigheder inden for det kvalitative interview benyttede vi nogle 

af de redskaber, Kvale foreslår. Kvale nævner blandt andet, at en måde at blive bedre til at udføre 

interviews er ved at øve sig. Vi besluttede derfor at foretage et testinterview forinden de rigtige 

interviews. Til dette formål benyttede vi os af en medstuderende som forsøgsperson. Dette 

opbyggede vores selvtillid i interviewsituationen, hvilket ifølge Kvale er med til at skabe en 

stimulerende og tryg interviewsituation. Vi fandt desuden frem til, hvilke spørgsmål samt 

opfølgningsspørgsmål der fungerede, og hvilke der skulle tilpasses for at optimere forståelsen 

imellem intervieweren og informanten (Kvale, 2007: 138-139). 

4.6.4 Gennemførsel af Interviewene 
For at afholde de første fire interviews sørgede vi for at booke et grupperum på Copenhagen 

Business School, da placeringen var optimal for alle parter, i og med at informanterne boede i 

nærområdet. Afholdelsen af de resterende interviews blev foretaget hjemme hos informanterne, da 

dette accelererede processen og var til fordel for informanterne. Til selve interviewene sørgede vi 

for, at der var vand og snacks til rådighed for informanterne, hvilket medvirkede til at underbygge 

de i forvejen trygge omgivelser for afholdelse af interviewene. I og med at notetagning under et 

interview kan ødelægge flowet af interaktionen imellem informanten og intervieweren, benyttede vi 

os af en digital lydoptager. Ved at optage interviewet bevarede vi flowet i interviewet samt undgik 

tab af information (Kvale, 2007: 93-94). Deltagerne blev selvfølgelig gjort opmærksomme på dette 

ved påbegyndelsen af interviewet, samtidig med at de blev underrettet om deres anonymitet, på 

trods af at interviewene blev optaget. Dette var yderligere med til at skabe et trygt miljø for 

informanterne, så de følte, at de kunne sige, hvad de havde lyst til. Interviewene havde forskellig 
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længde, men i gennemsnit varede de mellem 15-30 minutter. En komplet transskribering af 

interviewene kan ses i bilag 3a-3h. 

 

Der blev bevidst foretaget et valg om, at der kun var én interviewer, der stod for hvert interview. 

Interviewene blev delt op imellem os, så vi begge havde fire interviews hver. Vi var begge til stede 

under alle interviewene, også selvom man ikke var den, der foretog interviewet, for netop at vi 

begge havde mulighed for at lære af interviewene undervejs. Den person, der ikke var interviewer, 

stod for at sikre, at teknikken med at optage interviewene fungerede og ellers bare at lytte og holde 

sig i baggrunden. For at kunne indsamle brugbar empiri, der kunne komplementere det foretagene 

quasi-eksperiment, blev informanterne udsat for en stimuli i form af de fire udarbejdede reklamer, 

som informanterne i quasi-eksperimentet også blev udsat for (se bilag 2b-2e). Fire informanter fik 

vist de to reklamer for det danske utilitarian-produkt (tandpasta), hvor de resterende fire fik vist de 

to andre reklamer for det danske hedonic-produkt (chokolade). Informanterne i de to grupper blev 

udsat for de samme spørgsmål. Det var kun reklamerne, som de fik fremvist, der varierede. 

Informanterne blev bedt om at vurdere deres holdning til reklamerne og forskellene på de to (dansk 

celebrity vs. udenlandsk celebrity) ud fra de samme variabler, som blev undersøgt i quasi-

eksperimentet. 

 

Efter det sidst stillede spørgsmål skal man ifølge Kvale (2007) lave en debriefing for at afslutte 

interviewet på en ordentlig og behagelig måde (Kvale, 2007: 55-56). Det gjorde vi ved at spørge, 

om informanterne havde noget yderligere at tilføje, så de havde mulighed for at komme med 

ytringer og tanker, som måske var opstået under interviewet. Derudover anbefaler Kvale (2007) 

også, at man sidder og snakker om interviewprocessen med informanten efterfølgende (når 

lydoptageren er slukket), for at informanten har mulighed for at få snakket om emner, som han/hun 

ikke mente passede ind i selve interviewet, men som denne måske følte et behov for at komme ud 

med alligevel (Kvale. 2007: 56). Dette gjorde vi med alle otte informanter, og på den måde lærte vi 

som interviewere også nye ting, og vi kunne optimere interviewet i løbet af processen. For 

eksempel fandt vi ud af, efter det første rigtige interview, at vi ikke havde instrueret informanten 

grundigt nok i, at hun skulle bruge noget tid på at se og læse reklamerne godt igennem. Dette 

resulterede i, at hun blev lidt i tvivl om nogle ting, der blev spurgt ind til efterfølgende. Dette aspekt 

blev rettet til de efterfølgende interviews, så der eksplicit blev fortalt, at deltageren skulle kigge 

grundigt på reklamerne, hvilket resulterede i, at denne lille forvirring ikke opstod igen. 
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4.6.5 Opbygning af Interviewet 
Vores tilgang til det semistrukturerede interview var et tragtformet interview, hvor man starter bredt 

med indirekte spørgsmål og derfra spørger mere specifikt ind til emnet og de undersøgte variabler 

med direkte spørgsmål (Kvale, 2007: 57). Derfor startede vi ud med at spørge deltagerne, om de 

kunne komme i tanker om reklamer, der benyttede sig af celebrity endorsement, og hvad de syntes 

om brugen af celebrities i reklamer. Denne fremgangsmåde gjorde det klart for informanterne, hvad 

interviewet ville komme til at handle om. Dette gav os samtidig en opfattelse af, hvad 

informanterne på forhånd viste om celebrity endorsement. De fik derefter vist de respektive 

reklamer. Fire deltagere fik vist reklamen med den udenlandske celebrity for det danske utilitarian-

produktet (se bilag 2d) samt reklamen med den danske celebrity for det danske utilitarian-produkt 

(se bilag 2b). De fire resterende deltagere fik vist reklamen med den udenlandske celebrity for det 

danske hedonic-produktet (se bilag 2e) samt reklamen med den danske celebrity for det danske 

hedonic-produkt (se bilag 2c). De blev først spurgt ind til hver subattribut på et mere generelt plan 

og derefter mere specifikt om forskellene på de to reklamer, i relation til subattributterne og 

produktet. 

 

Vi fulgte Kvales anvisninger i forbindelse med udarbejdelsen af to interviewguides for på den måde 

at kunne skabe en struktur for interviewet (Kvale, 2007: 56). Formålet med at udarbejde to 

interviewguides var for det første at liste afhandlingens tematiske problemstillinger og for det andet 

at relatere disse til letforståelige spørgsmål (se bilag 3i). Dermed inddrager vores interviewguide 

både de tematiske og dynamiske dimensioner, hvilket sikrer et naturligt flow af interaktionen samt 

besvarelse på de tematiske problemstillinger. På denne baggrund formulerede vi 

interviewspørgsmålene i et hverdagssprog, der var muligt at relatere til for vores informanter 

(Kvale, 2007: 58; se bilag 3j for interviewspørgsmål).  

 

Interviewspørgsmålene bestod af en kombination af forskellige typer spørgsmål alt efter situationen 

under interviewene (Kvale, 2007: 60-62). Vi benyttede os af introduktionsspørgsmål, opfølgende 

spørgsmål, ’probing’-spørgsmål, direkte spørgsmål, indirekte spørgsmål, struktureringsspørgsmål, 

og tolkende spørgsmål. Introduktionsspørgsmålene blev anvendt i begyndelsen af interviewet for at 

komme ind i selve tankegangen vedrørende det, interviewet handlede om (Kvale, 2007: 60). 

Opfølgende spørgsmål blev brugt i forbindelse med, at informanten kom ind på noget interessant, 

men som vi mente manglede yderligere forklaring (Kvale, 2007: 60-61). ’Probing’-spørgsmål blev 
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brugt i den forbindelse, hvor informanten kom ind på et emne, som var interessant for vores 

undersøgelse, og at vi derfor gerne ville have, at han eller hun skulle snakke mere om dette, uden at 

vi bragte den præcise dimension på banen. Direkte spørgsmål brugte vi til at spørge ind til temaer 

og emner, der skulle snakkes om vedrørende de to reklamer. Her blev indirekte spørgsmål også 

brugt, hvis informanten kom ind på et emne, som dog ikke blev direkte nævnt. Vi benyttede 

struktureringsspørgsmål for at sikre, at informanterne svarede på spørgsmål vedrørende alle 

subattributter (Kvale, 2007: 61). Ydermere benyttede vi tolkende spørgsmål i de tilfælde, hvor 

informanterne havde givet et langt og komplekst svar med flere meninger og holdninger. Vi 

opridsede derfor vores opfattelse af deres svar for at give informanten muligheden for at bekræfte 

denne (Kvale, 2007: 62). Ikke alle spørgsmål var planlagt i selve interviewguiden, men opstod 

spontant undervejs, hvilket gjorde det muligt at bibeholde den interagerende tilgang og skabe flow i 

interviewet. 

 

Kvale foreslår, at man optimalt set fortolker og konkludere på ens hypoteser, idet man har afsluttet 

interviewet (Kvale, 2007: 60). Da vores afhandling benytter ‘blandede metoder’, kan vi dog ikke 

endeligt hverken af- eller bekræfte vores hypoteser alene ud fra vores interviews, da det er 

nødvendigt at inddrage vores resultater fra vores spørgeskemaundersøgelse, hvilket vi gør i 

diskussionen af denne afhandling. 

4.7 Analyse af Resultaterne fra Interviews 
I følgende afsnit vil resultaterne af interviewene blive præsenteret i relation til de undersøgte 

temaer, som også blev undersøgt i spørgeskemaundersøgelsen De følgende attributter og 

subattributter, ‘source credibility’ (ekspertise og trustworthiness), ‘source attraktivitet’ (fysisk 

attraktivitet, likeability, og similarity), ‘respons over for reklamen’ (styrke af budskab, produkt-

attitude, reklame-attitude, brand-attitude og købsintention) er blevet undersøgt som temaer i 

interviewundersøgelsen. Disse vil blive sat i relation til de opstillede hypoteser for denne 

afhandling, og en foreløbig konklusion på disse baseret udelukkende på resultaterne fra 

interviewene vil blive præsenteret. En komplet samling af resultaterne fra vores interviews har vi 

opdelt i temaer for at få et klarere overblik over resultaterne af interviewet (se bilag 3k).  
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4.7.1 Resultat af Manipulationskontrol fra Interviews 
Inden analysen af resultaterne fra interviewene bliver præsenteret og analyseret, vil vi kort 

præsentere resultaterne fra manipulationskontrollen, der blev foretaget i begyndelsen af hvert 

interview. Det blev gjort for at sikre, at deltagerne vidste, hvem de to celebrity endorsere var, og for 

at sikre, at de havde den samme opfattelse af de to produkttyper. 

 

Alle otte informanter beskrev klart og tydeligt et kendskab til de to celebrity endorsere. Dette 

kendskab var illustreret i informant Bs udtalelse: ”[…] jeg kender dem godt begge to. Den ene er en 

dansk skuespiller. Den anden er en amerikansk skuespiller” (bilag 3b: 3:00). Et dybere kendskab 

blev udtrykt i informant Cs udtalelse: “[...] de er meget ens på mange punkter. Hvor den ene så 

bare er dansk, og den anden er fra USA” (bilag 3c: 5:00). Lignende udtalelser gik igen fra de 

resterende informanter (bilag 3a: 3:00; bilag 3d: 4:00; 3e: 3:00; bilag 3f: 3:00; bilag 3g: 3:00; bilag 

3h: 3:00). Dermed, på baggrund af ovenstående, kan det konkluderes, at alle otte deltagere i de 

kvalitative interviews havde et fyldestgørende kendskab til de to celebrity endorsere. 

 

Vi definerede et utilitarian-produkt i vores forundersøgelse, som er produkter, der har til formål at 

løse forbrugsrelaterede problemer ved at tilfredsstille de funktionelle og praktiske behov hos 

forbrugerne (4.2). Alle de fire informanter, der havde fået reklamerne med et utilitarian-produkt, 

beskrev det ud fra utilitarian-produktegenskaber, illustreret i infromant As udtalelse: ”[…] Man 

skal børste tænder. Nødvendighed, ja. Lidt ligesom toiletpapir” (bilag 3a: 4:00). Informanterne B, 

C og D kom med lignende udsagn (bilag 3b: 4:00; bilag 3c 6:00; bilag 3d: 5:00). De fire 

informanters beskrivelser af tandpastaen er derfor i tråd med de resultater, vi fandt frem til i vores 

forundersøgelse. 

 

Vi definerede et hedonic-produkt i vores forundersøgelse, som er produkter, der har til formål at 

tilfredsstille forbrugernes symbolske behov, for at give dem en dybere opfattelse af dem selv samt 

andres opfattelse af dem, for at tilfredsstille deres længsel efter sanselig nydelse (4.2). Alle de fire 

informanter, der havde fået reklamerne med et hedonic-produkt, beskrev det ud fra hedonic-

produktegenskaber, illustreret i informant Es udtalelse: “Det forbinder jeg med nydelse [...]” (bilag 

3e: 5:00). Informant F relaterede ligeledes produktet til følelser: “Noget, der gør en glad, og noget, 

man har lyst til at spise” (bilag 3f: 4:00). Informant G og H kom ligeledes med lignende 
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beskrivelser (bilag 3g: 4:00; bilag 3h: 4:00). De fire informanters beskrivelser af chokoladen er 

derfor i tråd med de resultater, vi fandt frem til i vores forundersøgelse. 

4.7.2 Source Credibility 
Først vil resultaterne i relation til ‘ekspertise’ blive præsenteret, dernæst ‘trustworthiness’, og til 

sidst vil der blive konkluderet på baggrund af disse to subattributter, den overordnede opfattelse af 

de to celebrity endorseres ‘credibility’ i relation til et dansk produkt (hedonic og utilitarian). 

Dermed kan vi af- eller bekræfte H1 på baggrund af de kvalitative interviews. 

4.7.2.1 Ekspertise 
Generelt var der ikke nogen af de otte deltagere, der så de to celebrity endorsere som værende 

eksperter inden for henholdsvis tandpasta- og chokoladeproduktet. Informant B understregede dette 

om det danske utilitarian-produkt ved at sige: ”[…] jeg ser ikke helt den store forbindelse imellem 

to skuespillere og en tandpasta, nødvendigvis” (bilag 3b: 5:00). Ydermere begrundede informant A, 

C og D, at de ikke syntes, celebrity endorserne var eksperter, da de ikke arbejdede inden for dette 

felt, her udtrykt af informant A: ”Det havde måske været mere troværdigt, hvis det havde været en 

tandlæge (bilag 3a: 5:00; bilag 3c: 7:00; bilag 3d: 6:00). Når man kigger nærmere på resultaterne 

fra de fire deltagere, der fik fremvist de to reklamer med det danske chokoladeprodukt (hedonic), 

blev de to celebrity endorsere heller ikke opfattet som eksperter. Informant F understregede dette 

ved at sige: ”Umiddelbart tror jeg ikke, de ved så meget om selve produktet. De er jo begge to 

skuespillere, så de har nok ikke noget med selve produktionen af produktet at gøre” (bilag 3f: 4:00). 

Informant G uddybbede dette: ”Umiddelbart synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan sige, hvordan deres 

relation til chokoladen er. Det jo ikke en eller anden professionel chokoladeekspert, der står, men 

det er jo skuespillere” (bilag 3g: 5:00). 

 

Hvis man kigger nærmere på forskellen på opfattelsen af de to celebrity endorseres ekspertise, så 

opfattede de otte informanter, at den danske celebrity endorser havde en højere grad af ekspertise 

end den udenlandske celebrity endorser. Dette resultat var gældende for både det danske utilitarian-

produkt og hedonic-produkt. For det danske utilitarian-produkt var alle de fire informanter enige 

om, at den danske celebrity endorser havde mere ekspertise i forhold til et dansk produkt. Alle de 

fire informanter var enige om, at den danske celebrity var en mere naturlig endorser for produktet, 

da produktet var dansk, her udtrykt af informant B: ”Når nu, det er en dansk tandpasta, så ville det 

jo give mest mening at bruge Nikolaj Lie Kaas, fordi han er dansker” (bilag 3b: 6:00; 3d: 7:00). 
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Informant A mente desuden, at den danske endorsers ekspertise i højere grad ville ramme en dansk 

målgruppe: ”Hvis det her er et dansk produkt, så er det jo helt klart bedre med Nikolaj Lie Kaas, 

for så vil man jo ramme Danmark” (bilag 3a: 6:00). Informant B og C opfattede ikke den 

udenlandske celebrity endorsers ekspertise som troværdig, her udtrykt af informant C: “Så det, at 

Leonardo DiCaprio på nogen måde skulle have fået fat i det Svane Tandpasta, giver ingen mening 

for mig” (bilag 3c: 8:00; bilag 3b: 6:00). 

 

For det danske hedonic-produkt var tre af informanterne enige om, at den danske celebrity havde en 

højere grad af ekspertise, da han på grund af sin nationalitet (dansk) ville have en lettere adgang til 

et dansk produkt, her udtrykt af informant E: ”Da det er et dansk produkt, så umiddelbart er det 

måske lettere tilgængeligt for Nikolaj Lie Kaas, at det er måske noget han støder på i sin hverdag i 

forhold til Leonardo” (bilag 3e: 6:00). Informant G tilføjede, at det var mere sandsynligt, at den 

danske celebrity havde prøvet produktet i forhold til den udenlandske clebrity: ”Så har han [Nikolaj 

Lie Kaas] måske smagt på chokoladen og kender til mærket” (bilag 3g: 6:00). Informant Hs 

opfattelse af den udenlandske celebrity, er præget af, at han udelukkende har gjort det for pengenes 

skyld:”[…] hvis jeg så en person som Leonardo DiCaprio gøre reklame for et dansk chokolade-

mærke, så ville jeg tænke, at det er en mand, der er købt ind til noget, han knap nok ved, hvad er 

[...]” (bilag 3h: 5:00). Informant F opfattede som den eneste ikke nogen forskel på ekspertisen af de 

to celebrity endorsere: ”De har nok højst sandsynligt smagt det, og det er måske det, at de kan sige 

mest om det” (bilag 3f: 4:00). 

 

For at opsummere på resultaterne for ‘ekspertise’, så var der ikke nogen af de otte deltagere, der så 

de to celebrity endorsere som værende eksperter inden for de to produkttyper. Dog blev den danske 

celebrity endorser vurderet til at have en smule mere ‘ekspertise’, primært på baggrund af hans 

danske nationalitet, der matcher produkternes oprindelsesland (Danmark). Deltagerne så det som 

usandsynligt, at en udenlandsk celebrity skulle have nogen form for forbindelse til det danske 

produkt og mente desuden, at han bare gjorde det for pengene. 

4.7.2.2 Trustworthiness 
Generelt set så opfattede alle otte informanter den danske celebrity endorser som mere troværdig i 

relation til et dansk produkt, uanset produkttype. Informant A, B og C var alle enige om, at den 

danske celebrity var mere troværdig som endorser for det danske utilitarian-produkt, da de følte, at 

der var en bedre relation mellem endorseren og produktet, på grund af at de begge var danske, her 
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udtrykt af informant A: ”Det her virker bare lidt mere troværdigt, på en eller anden måde. Hvor det 

er dansk og dansk [Der bliver peget på reklamen med Nikolaj Lie Kaas]” (bilag 3a: 6:00; bilag 3b: 

8:00; bilag 3c: 10:00). Informant D opfattede også den danske endorser som mere troværdig og 

understregede vigtigheden af, at endorseren i en reklame bliver opfattet som troværdig: “Jeg synes, 

den virker mere troværdig, og det tænker jeg er ret vigtigt for sådan her en reklame, at det skal 

være troværdigt” (bilag 3d: 30:00). En yderligere uddybelse af den danske celebritys øgede grad af 

troværdighed blev givet af informant C: “Jeg tænker bare, i hvert fald i forhold til Nikolaj Lie Kaas, 

at han symboliserer noget dansk, som jo tit bliver forbundet med noget kvalitet” (bilag 3c: 27:00). 

Informant A opfattede desuden den nationale relation imellem den danske celebrity og det danske 

produkt, som et udtryk for, at den danske celebrity kunne stå inde for sin udtalelse: ”Altså, jeg ser 

Nikolaj Lie Kaas meget mere troværdig, fordi der er reel en chance for, at han kunne bruge det 

tandpasta, og han faktisk måske står inde for en udtalelse, han kan have omkring det” (bilag: 3a: 

7:00) 

 

Alle fire informanter var enige om, at den danske celebrity var mere troværdig som endorser for det 

danske hedonic-produkt i forhold til den udenlandske celebrity. Informanterne F og H opfattede 

ikke den store troværdighed for nogen af celebrity endorserne, da deres erhverv ikke havde nogen 

relation til produktet. De så dog stadig den danske celebrity som en smule mere troværdig, her 

udtrykt af informant: ”Jeg ved ikke, hvor troværdigt det er at sætte en skuespiller til at være en 

repræsentant for chokolade [...] Sandsynligheden for, at Leonardo DiCaprio har smagt dansk 

chokolade, er måske mindre, end at Nikolaj Lie Kaas har smagt dansk chokolade” (bilag 3f: 6:00; 

bilag 3h: 6:00). Informant E og G opfattede den danske celebrity som en særdeles troværdig 

endorser for det danske produkt, baseret på hans nationale forbindelse til produktet samt hans 

karakter, her udtrykt af informant E: ”Jeg stoler på, at i den danske reklame, at Nikolaj Lie Kaas 

har 100% sagt ja, og han ved, hvad han sætter billede til” (bilag 3e: 22:00; bilag 3g: 7:00). Alle 

informanterne opfattede ikke en relation imellem den udenlandske celebrity og det danske hedonic-

produkt, her udtrykt af informant H: ”Qua, at jeg ikke rigtig tror på, at Leonardo DiCaprio har en 

reference til Svane Chokolade, så er hans troværdighed jo sådan rimelig meget i bund[...]” (bilag 

3h: 6:00). Informant G tilføjede desuden, at han antog, at den udenlandske celebrity var blevet valgt 

som endorser, udelukkende på grund af hans status som celebrity: ”Ved at bruge Leonardo 

DiCaprio så ville jeg ikke tænke, at det er så pålideligt, så er det bare, fordi at han er kendt, at de 

bare har brugt ham” (bilag 3g: 19:00). 
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For at opsummere resultaterne for ’trustworthiness’, så opfattede alle otte informanter den danske 

celebrity som en mere troværdig endorser end den udenlandske celebrity, i relation til begge de 

danske produkttyper. Resultaterne viste, at den øgede grad af troværdighed for den danske celebrity 

hang sammen med hans nationale relation til det danske produkt. Informanterne opfattede som et 

resultat af dette den danske celebrity som en oprigtig endorser for det danske produkt. I modsætning 

til dette, så opfattede informanterne den udenlandske celebrity som utroværdig, da han ikke havde 

nogen relation til det danske produkt, hvilket resulterede i, at informanterne antog, at han 

udelukkende var blevet valgt på baggrund af hans status som celebrity. 

4.7.2.3 Delkonklusion 
På baggrund af resultaterne for de to undersøgte subattributter, ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’, 

kan vi nu endeligt konkludere på informanternes opfattelse af de to celebrity endorseres 

‘credibility’. Baseret på resultaterne fra interviewene, kan det konkluderes, at den danske celebrity 

endorser blev opfattet som havende en højere grad af ‘credibility’ i relation til det danske produkt, 

sammenlignet med den udenlandske celebrity endorser. Grunden til den øgede opfattelse af 

‘credibility’ for den danske celebrity hang sammen med, at informanterne opfattede relationen 

mellem hans danske nationalitet og det danske produkt som et udtryk for hans øgede ‘ekspertise’ og 

‘trustworthiness’. Informanterne opfattede den udenlandske celebrity som en utroværdig endorser 

for det danske produkt, da han til forskel for den danske endorser ikke havde nogen relation til 

produktet og derfor ikke besad nogen form for ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’. På baggrund af 

resultaterne fra de kvalitative interviews kan vi derfor bekræfte H1, da den danske celebrity samlet 

set blev opfattet som en mere credible endorser end den udenlandske celebrity. 

4.7.3 Source-attraktivitet 
Først vil resultaterne i relation til ‘fysisk attraktivitet’, ‘likeability’ og ‘similarity’ blive præsenteret, 

og til sidst vil vi på baggrund af disse tre subattributter konkludere på den overordnede opfattelse af 

de to celebrity endorseres ‘attraktivitet’ i relation til et dansk produkt (hedonic og utilitarian). 

Dermed kan vi af- eller bekræfte H2 på baggrund af de kvalitative interviews. 

4.7.3.1 Fysisk Attraktivitet 
Tre af informanterne (A, B og C) opfattede de to celebrity endorsere som værende lige fysisk 

attrattive i relation til det danske utilitarian-produkt. Informant B opfattede begge celebrities som 

fysisk attraktive og så ikke nogen forskel på dem ud fra denne subattribut:”De er jo begge to nogle 
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pæne mænd […] Jeg synes egentlig ikke, der er forskel på, hvilken en jeg synes, der er mest 

attraktiv” (bilag 3b: 9:00). Informant D opfattede den danske celebrity som en smule mere fysisk 

attraktiv end den udenlandske celebrity, begrundet med den danske celebritys fremtoning og 

beklædning: “Jeg vil nok sige, at Nikolaj Lie Kaas står måske lidt skarpere her. Både med jakkesæt, 

og statur” (bilag 3d: 12:00). 

 

Alle fire informanter var enige om, at begge celebrity endorsere var fysisk attraktive i relation til det 

danske hedonic-produkt. Denne holdning blev blandt andet udtrykt af informant H: ”Ja, på hver sin 

måde. Veldresseret. Ja, pænt udseende” (bilag 3h: 7:00). De fire informanter opfattede ikke den 

store forskel på de to celebrity endorseres fysiske attraktivitet, men informant E og H opfattede den 

udenlandske celebrity som en lille smule mere fysisk attraktiv end den danske celebrity, her udtrykt 

af informant E: “Måske vil man sige, at Leonardo DiCaprio ser bedre ud end Nikolaj Lie Kaas, 

men selve deres fremtoning på billederne er meget ens” (bilag 3e: 9:00). De tre informanter E, F og 

H baserede blandt andet deres vurdering af informanternes fysiske attraktivitet på baggrund af deres 

beklædning, her udtrykt af deltager F: ”Det er pæne mænd begge to, de er jo velklædt” (bilag 3f: 

7:00). 

 

For at opsummere resultaterne for ’fysisk attraktivitet’, så opfattede hovedparten af de otte 

informanter begge celebrity endorsere som fysisk attraktive i relation til et dansk produkt. 

Overordnet set så opfattede informanterne de to celebrity endorsere som lige fysisk attraktive. Der 

var dog enkelte af informanterne, der opfattede den danske celebrity som en smule mere fysisk 

attraktiv i forhold til den udenlandske celebrity og omvendt. Fysisk attraktivitet var blandt andet 

baseret på celebrity endorsernes fremtoning og beklædning.  

4.7.3.2 Likeability 
Alle otte informanter gav udtryk for, at de kunne lide begge celebrity endorsere, og hovedparten af 

disse havde en højere grad af ‘likeability’ over for den danske celebrity i forhold til den udelandske 

celebrity. De tre informanter A, B og C gav alle udtryk for, at deres grad af ‘likeability’ var højere 

for den danske celebrity, her udtrykt af informant A: “Måske kan jeg bedst li' Nikolaj Lie Kaas - 

også i forhold til det her produkt” (bilag 3a: 10:00). Informanterne baserede deres øgede grad af 

‘likeability’ over for den danske celebrity på, at han blandt andet var lettere at relatere til på grund 

af hans nationalitet, her udtrykt af informant B: ”Jeg ville måske nok relatere mig mest til Nikolaj 

Lie Kaas og måske synes bedst om ham. Men det er nok bare, fordi at man er mere forbundet til 
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ham i forhold til Leonardo DiCaprio” (bilag 3b: 11:00). Informanterne havde lettere ved at relatere 

sig til den danske celebrity, da deres fælles nationalitet gjorde, at de følte, at han var en bedre 

endorser for produktet samt mere tilnærmelsesværdig, her udtrykt af informant C: ”Jeg ville jo nok 

føle, at Nikolaj Lie Kaas er den, jeg kender bedst, og føle mig tættest på og føle var mere opnåelig 

på en eller anden måde i forhold til Leonardo DiCaprio, der bor i USA, så ham ville jeg aldrig 

nogensinde støde på og ville overhovedet ikke komme i nærheden af. Der er Nikolaj Lie Kaas noget 

mere tilnærmelsesværdig, også i forhold til netop det produkt, de reklamerer for […]” (bilag 3c: 

13:00). Informant D gav udtryk for, at hans grad af ‘likeability’ var højere for den udenlandske 

celebrity, udtrykt i dette udsagn:”Jeg synes nok bedst om Leonardo DiCaprio. Fordi han er med i 

mange af mine yndlingsfilm” (bilag 3d: 14:00). 

 

Hovedparten af informanter opfattede den danske celebritys grad af ‘likeabilitet’ som værende 

højere end graden af ‘likeabilitet’ for den udenlandske celebrity for det danske hedonic-produkt. 

Her udtrykt af informant F:”Umiddelbart tror jeg bedre, jeg kan lide Nikolaj Lie Kaas, end jeg kan 

lide Leonardo DiCaprio” (bilag 3f: 8:00). Informanterne begrundede denne opfattelse med blandt 

andet det argument, at den danske celebrity var mere nede på jorden og dermed mere mulig at 

relatere til, her udtrykt af informant E: “Han [Leonardo DiCaprio] er mere Hollywoodagtig end 

Nikolaj Lie Kaas, der er mere nede på jorden […] Jeg har set flere interviews med Nikolaj Lie 

Kaas, altså hvor han virker mere... Almindelig, altså som en almindelig dansker” (bilag 3e: 9:00-

10:00). Informant H opfattede som den eneste begge de to celebrity endorsere som lige ‘likeable’, 

udtrykt i dette udsagn: ”Jeg synes begge to, de er… meget likeable […] virker til begge to at have 

sine holdninger og meninger, som ikke er blevet helt forskruet af deres fame” (bilag 3h: 9:00).  

 

For at opsummere resultaterne for ’likeability’ så opfattede hovedparten af de otte informanter den 

danske celebrity som mere likeable end den udenlandske celebrity i relation til et dansk produkt. 

Den danske celebrity blev samlet set opfattet som mere likeable, da han havde samme nationalitet 

som informanterne, hvilket gjorde ham lettere at relatere til, han blev opfattet som mere 

tilnærmelsesværdig samt som en bedre endorser for et dansk produkt. 

4.7.3.3 Similarity 
Alle otte informanter gav udtryk for, at de opfattede en højere grad af ‘similarity’ over for den 

danske celebrity i forhold til den udenlandske celebrity. De fire informanter A, B, C og D opfattede 

den danske celebrity som mere similar end den udenlandske celebrity i relation til det danske 
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utilitarian-produkt, da de deler samme nationalitet, her udtrykt af informant B: ”Det jo klart, at 

Nikolaj Lie Kaas ligger jo tættere på ens sådan person i sig selv, fordi man selv er dansker. Så på 

den måde kan man måske mere relatere sig til den person frem for en anden, der er international 

[…]” (bilag 3b: 10:00). Informant A begrundede denne øgede opfattelse af ‘similarity’ for den 

danske celebrity med, at det, at de var vokset op i Danmark, gjorde, at de havde samme normer: ”Vi 

[Nikolaj Lie Kaas og informant A] er vokset op under de samme normer. Det samme system. I det 

samme land, hvor vi har de samme normer, det samme alting” (bilag 3a: 12:00). Hvilket gjorde, at 

den danske celebrity blev opfattet som lidt mere nede på jorden: “Han [Nikolaj Lie Kaas] virker 

bare lidt mere nede på jorden, sådan, måske er det også bare, fordi han er dansk” (bilag 3a: 

11:00). Den udenlandske celebrity blev opfattet som havende en mindre grad af ‘similarity’, da han 

ikke delte samme kulturelle baggrund med informanterne, her udtrykt af informant A: “Hvor han 

[der bliver peget på Leonardo DiCaprio] kommer fra noget helt andet, altså de har nogle helt 

andre forhold i USA, og han lever på et helt andet niveau end os andre” (bilag 3a: 12:00). Dette 

blev uddybbet af informant C: ”Nu når Leonardo kommer fra USA, så er der nogle amerikanske 

værdier, der vil spille ind […] hvorimod Nikolaj Lie Kaas repræsenterer de danske værdier” (bilag 

3c: 14:00).  

 

Alle fire informanter opfattede den danske celebrity som havende en højere grad af ‘similarity’ som 

endorser for det danske hedonic-produkt i forhold til den udenlandske celebrity. Her udtrykt af 

informant F: “[…] han [Nikolaj Lie Kaas] er dansker, og jeg er dansker, så kan man sige, der er 

ligesom en relation der. Og så er der måske et mindset, der hænger sammen på en eller anden 

måde” (bilag 3f: 5:00). Informanterne opfattede den danske celebrity som mere similar end den 

udenlandske celebrity, blandt andet fordi den danske celebritys værdier og dagligdag mindede mere 

om informanternes egen, her udtrykt af informant E: ”Nikolaj Lie Kaas virker som mere standard 

dansk person […] Nikolaj Lie Kaas’… omgivelser og levevilkår minder mere om mine, så hans 

værdier og hans opførelse, […] minder måske mere om mine værdier end Leonardo DiCaprio” 

(bilag 3e: 12:00). Det, at den danske celebrity blev set i relation med en reklame for et dansk 

produkt, var yderligere med til at forstærke opfattelsen af ‘similarity’ imellem de to, her udtrykt af 

informant F: ”Appellerer måske mere til mig, især også fordi det er dansk chokolade, sammenlignet 

med Leonardo DiCaprio, der er udlænding” (bilag 3f: 5:00). Den udenlandske celebrity blev i 

modsætning til den danske celebrity ikke opfattet lige så similar, da de opfattede hans livsstil som 
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meget anderledes fra deres egen, her udtrykt af informant E: “han [Leonardo DiCaprio] har et 

MEGET forskelligt liv, i forhold til hvad jeg har. Mere eksklusivt” (bilag 3e: 12:00). 

 

For at opsummere resultaterne for ’similarity’ så opfattede alle de otte informanter den danske 

celebrity som mere similar end den udenlandske celebrity i relation til et dansk produkt. Den danske 

celebrity blev samlet set opfattet som mere similar, da han havde samme nationalitet som 

informanterne og dermed var vokset op under samme normer og med samme værdier. 

Informanterne opfattede derfor den danske celebrity som mere nede på jorden og mere mulig at 

relatere til i relation til et dansk produkt. I modsætning til den danske celebrity blev den 

udenlandske celebrity opfattet som havende en meget anderledes livsstil og et andet værdisæt, da 

han var opvokset under amerikanske normer og værdier. 

4.7.3.4 Delkonklusion 
På baggrund af resultaterne for de tre undersøgte subattributter, ‘fysisk attraktivitet’, ‘likeability’, 

og ‘similarity’, kan vi nu endeligt konkludere på informanternes opfattelse af de to celebrity 

endorseres ‘attraktivitet’. Baseret på resultaterne fra interviewene kan det konkluderes, at den 

danske celebrity endorser blev opfattet som havende en højere grad af ‘attraktivitet’ i relation til det 

danske produkt sammenlignet med den udenlandske celebrity endorser. Grunden til den øgede 

opfattelse af ‘attraktivitet’ for den danske celebrity hang primært sammen med informanternes 

opfattelse af ‘likeability’ og ‘similarity’. De opfattede den danske celebrity som mere mulig at 

relatere til og som havende samme værdisæt som dem, da de delte samme nationalitet. Den 

udenlandske celebrity endorser blev i modsætning til den danske opfattet som havende en mindre 

grad af ‘likeability’ og ‘similarity’, da de opfattede ham som havende andre værdier, i og med at 

han er vokset op under andre normer end dem selv, i form af USA. Der blev ikke fundet en 

afgørende forskel på celebrity endorsernes fysiske attraktivitet, hvilket dermed ikke påvirkede den 

samlede opfattelse af ‘attraktivitet’ af celebrity endorserne i relation til et dansk produkt. På 

baggrund af resultaterne fra de kvalitative interviews kan vi derfor bekræfte H2, da den danske 

celebrity samlet set blev opfattet som en mere attraktiv endorser end den udenlandske celebrity. 

4.7.4 Respons over for Reklamen for et Utilitarian-produkt 
Først vil vi gennemgå resultaterne i relation til ‘styrke af budskab’, ‘produkt-attitude’, ‘reklame-

attitude’, ‘brand-attitude’ og ‘købsintention’, og til sidst vil vi på baggrund af disse fem 

subattributter konkludere på informanternes overordnede ‘respons over for reklamerne’ i relation til 
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det danske utilitarian-produkt. Dermed kan vi af- eller bekræfte H3 på baggrund af de kvalitative 

interviews. 

4.7.4.1 Styrke af Budskab 
Informant A og D opfattede generelt reklamens budskab som et udtryk for den gode kvalitet og 

eksklusivitet af produktet. De gav implicit udtryk for, at produktet skilte sig ud fra den generelle 

opfattelse af produktkategorien, her udtrykt af informant A: ”Og så er det her bare lige lidt mere 

lækkert. Det er lidt federe, fordi det er lidt sådan en tandpasta, fordi jeg kan-agtigt” (bilag 3a: 

13:00). Informant C og D opfattede reklamens budskab som et udtryk for danskhed, her udtrykt af 

informant D: ”Og der er virkelig gjort meget ud af at fortælle, at det er et dansk produkt, synes jeg, 

og danske traditioner” (bilag 3d: 19:00). Denne danskhed forbinder informant C og D samtidig 

med en højere kvalitet, her udtrykt af informant C: ”at det er et dansk mærke, altså det gør bare, at 

der er lidt mere kvalitet ind over” (bilag 3c: 18:00). Informant B var ikke så positivt stemt over for 

reklamens budskab: ”Umiddelbart, synes jeg ikke, reklamen er vildt fantastisk” (bilag 3b: 14:00), 

og denne opfattede budskabet som værende af en funktionel karakter ved at lægge vægt på 

produktets egenskab: ”Den siger lidt det funktionelle af en tandpasta […] med, at tandpastaen 

giver dig noget friskhed” (bilag 3b: 14:00).  

 

Alle fire informanter i interviewene opfattede reklamens budskab som mere troværdigt, når 

reklamen benyttede den danske celebrity endorser frem for den udenlandske celebrity endorser, her 

udtrykt af informant D: ”På en eller måde er det mere ægte, når det står på dansk også, og det 

passer til ham (Nikolaj Lie Kaas) det hele” (bilag 3d: 19:00). Grunden til, at budskabet blev 

opfattet som mere troværdigt, var ifølge informant B kombinationen af et dansk budskab med en 

dansk kendt for et dansk brand: ”Jeg synes, der er bedre kombination med sammenhængen i 

reklamen, fordi han er dansk skuespiller, og der er dansk tekst, og det er et dansk mærke, vi er ude 

i. Så der er en bedre forbindelse imellem det, de gerne vil gøre på reklamen, jo” (bilag 3b: 16:00). 

Informant A supplerede dette med, at chancen for, at den danske endorser selv bruger produktet, er 

større, netop fordi han er dansk: ”Helt klart bedst med Nikolaj Lie Kaas. Fordi at chancen for at 

han bruger tandpastaen, er rimelig stor, fordi han er dansk” (bilag 3a: 14:00). Informant D 

supplerede med, at hans opfattelse af reklamens budskab var konsistent, i og med at de værdier, han 

havde påduttet den danske endorser, passede overens med reklamens budskab: ”Så passer det bare 

igen godt til mange af de faktorer, jeg ligesom har påduttet Nikolaj Lie Kaas. Det er ret oprigtigt på 

en eller anden måde med Nikolaj Lie Kaas i den her sammenhæng” (bilag 3d: 19:00). 
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Alle informanterne opfattede ikke rigtig nogen forbindelse mellem reklamens budskab og den 

udenlandske celebrity endorser i reklamen, her udtrykt af informant C: ”Hvis jeg kigger på 

Leonardo der, så synes jeg bare ikke, det giver nogen mening, at han skulle tale om et dansk 

produkt” (bilag 3c: 18:00). informant B og C mente, at reklamens budskab var svækket af, at citatet 

for den udenlandske endorser var på engelsk, her udtrykt af informant B: ”Jeg synes, det er lidt 

mærkeligt at blande engelsk ind for eksempel, i den med Leonardo DiCaprio […]” (bilag 3b: 

15:00). Informant D var ikke af samme overbevisning, da han følte, at man sagtens kunne benytte 

det engelske sprog i budskabet for et dansk produkt: ”titlen kunne man jo egentlig også godt vælge 

at skrive på engelsk i en dansk reklame, fordi der er så mange danskere, der ikke har problemer 

med at få koblingen” (bilag 3d: 21:00). 

 

De fleste informanter opfattede reklamens budskab som et udtryk for danskhed og god kvalitet. En 

informant opfattede budskabet som et udtryk for produktets funktionelle egenskaber. Alle 

informanter opfattede en større troværdighed af budskabet ved brug af den danske endorser, da de 

opfattede det som mere troværdigt, at danskeren ville benytte produktet, hvilket gjorde, at der var 

en bedre forbindelse mellem ham og produktet på grund af samme nationalitet. Ingen af 

informanterne opfattede den helt store sammenhæng mellem reklamens budskab og den 

udenlandske endorser, da det ikke gav mening, at han endorsede et dansk produkt. 

4.7.4.2 Produkt-attitude 
Informant A, C og D havde alle en forventning om, at kvaliteten af produktet og indholdet af 

produktet ville være af høj kvalitet, her udtrykt af deltager D: ”Man får en forventning af, at det 

virkelig et kvalitetsprodukt” (bilag 3d: 22:00), og denne uddyber her med: ”Kvaliteten af selve 

råvarerne, tænker man, er virkelig god kvalitet” (bilag 3d: 23:00). Informant Ds opfattelse af 

produktets høje kvalitet hang sammen med endorseren, designet og indpakningen: ”Jeg tror, det er 

lidt designet, indpakningen og tuben og med den kendte” (bilag 3d: 23:00). Informant Bs 

forventninger til produktet var primært af funktionel karakter: ”Forventninger er måske igen også 

lidt mere funktionelle, igen at det giver frisk ånde, det renser tænderne” (bilag 3b: 17:00). 

Informant A og C forventede, at produktet var en tand bedre end konkurrerende produkter, her 

udtrykt af informant C: ”der ligesom har noget mere […] at det kan et eller andet særligt” (bilag 

3c: 20:00). Informant A forventede, at det ville smage godt: ”Det smager godt” (bilag 3a: 15:00), 

og informant C mente desuden, at produktet ville have en høj pris på baggrund af de to celebrity 
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endorsere: ”det er to celebrities, så jeg ville forvente, at det var et lidt dyrere produkt” (bilag 3c: 

20:00). 

 

Informant A, B og C havde alle en mere positiv opfattelse af produktet, ud fra reklamen med den 

danske endorser frem for reklamen med den udenlandske endorser, her udtrykt af informant A: 

”Fordi at Nikolaj Lie Kaas er jo en rimelig cool mand - så hvis han bruger den tandpasta, så 

tænker man: okay, det er måske ret fedt tandpasta” (bilag 3a: 15:00). Informant B mente, at den 

øgede positive opfattelse af produktet i reklamen med den danske endorser skyldtes, at der var en 

bedre sammenhæng mellem endorseren og produktet: ”Der er større forbindelse i den ene [Nikolaj 

Lie Kaas], end den er i den anden [Leonardo DiCaprio]” (bilag 3b: 18:00). Informant D mente 

ikke, at hans opfattelse af produktet ville ændre sig, på baggrund af hvilke af de to endorsere der var 

med: ”[Er der en forskel på opfattelsen af produktet, alt efter hvilken celebrity det er?] Nej, det 

synes jeg ikke så meget” (bilag 3d: 24:00). Informant Cs opfattelse af produktet var positiv ud fra 

reklamen med den udenlandske celebrity endorser, men hendes troværdighed var i bund: ”hvis han 

[Leonardo DiCaprio] virkelig reklamerede for det produkt, så ville jeg jo også forvente, at det var 

et fantastisk produkt […] Min kritik ville være, at det tror jeg simpelthen ikke på ville ske” (bilag 

3c: 21:00). 

 

De fleste informanter havde positive forventninger til produktet i form af kvalitet og smag, hvor én 

af informanternes forventninger primært var af en funktionel karakter. De fleste informanter havde 

en mere positiv opfattelse af produktet, når endorseren var dansk, da han havde en bedre forbindelse 

til produktet. Én opfattede ingen forskel på de to celebrities, og en havde en mere positiv opfattelse 

af produktet ud fra reklamen med den udenlandske endorser, dog manglede der troværdighed. 

4.7.4.3 Reklame-attitude 
Alle fire informanter opfattede reklamen som meget dansk, her udtrykt af informant C: ”Nu er 

Svane jo så Danmarks nationalfugl, så på den måde er det meget, meget, meget dansk” (bilag 3c: 

23:00). Informant A og C var positivt stemte over for reklamen, her udtrykt af informant A: ”Det er 

en pæn reklame. Det hele ser lidt lækkert og eksklusivt ud” (bilag 3a: 17:00). Informant B mente, at 

reklamen fungerede, men at der manglede en sammenhæng: ”Den fungerer fint nok, men jeg synes 

ikke, der er så meget sammenhæng, i forhold til emballage og det, jeg umiddelbart får ud af at 

kigge på den” (bilag 3b: 18:00). Informant A opfattede ikke reklamen som speciel informativ: 

”Ikke så meget tekst, ikke så meget. Et lille citat” (bilag 3a: 17:00). 
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Alle fire informanter havde en mere positiv opfattelse af reklamen med den danske endorser frem 

for den udenlandske endorser, da de opfattede den danske endorser som mere troværdig end den 

udenlandske endorser, her udtrykt af informant D: ”Jeg synes, det virker mere oprigtigt med 

Nikolaj Lie Kaas” (bilag 3d: 26:00). Alle fire informanter var også enige om, at den øgede 

troværdighed i reklamen med den danske endorser havde noget at gøre med, at sammenhængen 

mellem endorseren og produktet var højere, når begge havde samme nationalitet, her udtrykt af 

informant A: ”Synes jeg stadig, at den, dansk tandpasta med Nikolaj Lie Kaas er bedre end dansk 

tandpasta med Leonardo DiCaprio. [Fordi] han [Leonardo DiCaprio] er udenlandsk” (bilag 3a: 

17:00). Informant A mente desuden, at den udenlandske endorser gjorde reklamen mere utroværdig 

i forhold til reklamen med den danske endorser, da den udenlandske endorser blev anset som 

værende en for stor stjerne til det danske marked: ”[Leonardo DiCaprio] er udenlandsk. Og lidt for 

stor en stjerne. Han er lidt for stor til lillebitte Danmark” (bilag 3a: 17:00). Informant D opfattede 

reklamen med den udenlandske kendte som mindre troværdig end reklamen med den danske 

kendte, da han ikke så den store sammenhæng mellem produktbeskrivelsen og endorseren: ”Altså, 

"Svane Tandpasta er en dansk tandpasta med en fed og kraftig konsistens", altså, det er måske ikke 

så Leonardo, lige i det” (bilag 3d: 26:00). Informant B opfattede reklamen med den udenlandske 

endorser som mere trendy: ”Med Leonardo. Der kan man sige, ja de gør det måske lidt mere trendy 

igen med at bruge engelsk” (bilag 3b: 19:00), og denne mente samtidig, at hun ville lægge mere 

mærke til reklamen med den udenlandske endorser: ”Men igen, så tror jeg, man hurtigere ville se 

Leonardo DiCaprio, end man ville se Nikolaj Lie Kaas” (bilag 3b: 19:00). 

 

Alle informanter opfattede reklamen som meget dansk, blandt andet fordi de opfattede svanen i 

logoet som et symbol på Danmarks nationalfugl. To informanter var positivt stemte over for 

reklamen, én følte en mangel på sammenhæng mellem reklame og produktets emballage, og én 

følte, der manglede information. Alle informanterne havde en mere positiv opfattelse af reklamen 

med den danske endorser, da de så den som mere troværdig på grund af sammenhængen i form af 

samme nationalitet. Den udenlandske endorser blev set som en for ”stor” stjerne til det danske 

marked, men blev også beskrevet som mere trendy og iøjnefaldende. 

4.7.4.4 Brand-attitude 
Informant A og C havde en positiv opfattelse af brandet og beskrev det som lækkert, eksklusivt og 

af høj kvalitet, her udtrykt af informant A: ”Brandet virker lækkert. Ikke så stort. Virker mere 
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eksklusivt og sådan lidt mere nicheagtigt” (bilag 3a: 19:00). De forbandt også brandet med 

Svanemærket på grund af navnet og logoet, her udtrykt af informant C: ”Svanemærket er jo også 

det, der ikke det ene og det andet i af parabener, så på den måde ville jeg tage det som, ja ikke bare 

et rigtigt valg, men også et sundt valgt” (bilag 3c: 24:00). Informant A, B og C opfattede brandet 

som et meget dansk og traditionelt brand, her udtrykt af informant B: ”Det ser ud som et meget 

gammelt dansk mærke […] Det ser meget traditionelt ud også lidt nationalistisk, vi har en svane 

på” (bilag 3b: 20:00). 

 

Alle fire informanter havde en mere positiv opfattelse af brandet, hvor den danske celebrity 

endorsede produktet, end hvor den udenlandske celebrity endorsede produktet, her udtrykt af 

informant A: ”Bedre med det danske” (bilag 3a: 19:00). Informant D opfattede brandet mere 

positivt med den danske endorser, da han anså det som mere troværdigt og oprigtigt med en dansk 

endorser: ”Det virker mere troværdigt og oprigtigt med Nikolaj Lie Kaas, og Svane, 

danskproduceret tandpasta” (bilag 3d: 29:00). Informant B opfattede en større sammenhæng 

mellem den danske endorser og produktet: ”danske mærker, er det lidt mere interessant, når de 

netop bruger en dansk skuespiller […] fordi jeg ser, at forbindelsen er bedre i forhold til produkt 

og skuespiller” (bilag 3b: 29:00). Informant A, B og C opfattede en større sammenhæng mellem 

den danske endorser og selve logoet, da det afbildede en svane, som de anså som meget dansk, her 

udtrykt af informant B: ”Det ser meget traditionelt ud, også lidt nationalistisk, vi har en svane på 

[...] jeg ville se det som et dansk mærke, hvis jeg så Nikolaj Lige Kaas på den - fordi der er en 

større relation imellem de to, eftersom det begge to er dansk” (bilag 3b: 20:00). Informant B ville 

være overrasket over at se en udenlandsk endorser for det danske brand: ”Leonardo, hvis det er, 

han ville gå ind og være med i en reklame som en dansk tandpasta, så lyder det lige pludselig, 

sådan wow, okay” (bilag 3b: 22:00). Både informant B og C opfattede brandet som mere 

internationalt med en udenlandsk endorser, her udtrykt af informant B: ”Så ville jeg også føle, at 

det var et internationalt mærke, jeg fik fat i” (bilag 3b: 25:00). Informant D så ikke den store 

forbindelse mellem det danske brand og den udenlandske endorser: ”Jeg ser ikke den forbindelse 

mellem Leonardo DiCaprio og dansk tandpasta” (bilag 3d: 29:00). 

 

De fleste informanter opfattede brandet som dansk og traditionelt på baggrund af designet og 

svanen. To af informanterne opfattede brandet som lækkert og eksklusivt og relaterede svanen til 

”Svanemærket”, hvilket de forbandt med et sundt valg. Alle informanterne havde en mere positiv 
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opfattelse af brandet med den danske endorser, da produktet var danskproduceret og havde en svane 

i logoet. Derfor passede han bedre til brandet på grund af den fælles nationalitet, som gjorde det 

mere troværdigt. To informanter opfattede brandet som mere internationalt med den udenlandske 

endorser, én informant var overrasket over at se den udenlandske endorser i en dansk reklame, og 

én så ikke nogen forbindelse mellem den udenlandske endorser og brandet, da produktet var dansk. 

4.7.4.5 Købsintention 
Informant A, C og D havde alle en interesse i produktet, her udtrykt af informant A: ”Jeg ville godt, 

måske lave noget research om, hvor jeg kunne få denne her type tandpasta henne” (bilag 3a: 

21:00). Informant A og D var interesseret i produktet, da de begge to syntes, at det var et lækkert 

produkt, her udtrykt af informant D: ”Produktet, det ser lækkert ud i hvert fald. Jeg kunne godt 

tænke mig at prøve det” (bilag 3d: 29:00). Informant C var interesseret i produktet, da hun gik op i, 

at hendes tænder var sunde: ”nu er det jo noget, vi bruger hver dag, så hvorfor skal det ikke være 

godt? Det er jo vigtigt, at vi passer på os selv, og ellers kan det blive virkelig dyrt” (bilag 3c: 

25:00). Informant B havde ingen særlig interesse i produktet, da hun ikke følte, at produktet tiltalte 

hende: ”For mig ville jeg ikke umiddelbart gå ud og købe produktet på hylden, for den ser meget 

old fashioned ud, så det tiltaler ikke mig, sådan selve produktet i sig selv” (bilag 3b: 17:00). 

Informant A, C og D gav alle udtryk for, at de havde en reel interesse i at købe produktet, her 

udtrykt af informant D: ”Købsintentionen ville være ret høj, jeg ville da være interesseret, tror jeg” 

(bilag 3d: 32:00). 

 

Informant A, B og C var alle mere tilbøjelige til at købe produktet ud fra reklamen med den danske 

celebrity endorser, her udtrykt af informant C: ”hvis jeg skal lægge hånden på hjertet, så ville jeg 

blive mere positivt stemt over for Nikolaj Lie Kaas frem for Leonardo DiCaprio” (bilag 3c: 27:00). 

Informant A var mere tilbøjelig til at købe produktet, da hun syntes reklamen med den danske 

endorser var bedre end den anden: ”Måske selvfølgelig lidt mere med Nikolaj Lie Kaas, fordi jeg 

synes, den er bedre end den anden” (bilag 3a: 21:00). Informant B var mere tilbøjelig til at købe 

produktet, da hun kunne relatere bedre til den danske celebrity endorser: ”Jeg ville nok foretrække 

den danske skuespiller. Fordi, igen, man kan bedre relatere sig til det” (bilag 3b: 26:00). Informant 

C var mere tilbøjelig til at købe produktet, da det, at celebrity endorseren var dansk, gjorde 

reklamen mere troværdig: ”fordi han [Nikolaj Lie Kaas] er dansker, og for mig ville det bare give 

mere mening, og det ville være mere troværdigt” (bilag 3c: 27:00). Informant Ds købsintention 

ændrede sig ikke på baggrund af endorserens etnicitet: ”[Er der forskel på købsintentionen, alt efter 



	 75	

hvilken endorser der endorser produktet?] Nej, der er nok ikke den store forskel lige på det punkt” 

(bilag 3d: 33:00). 

 

Tre informanter havde en interesse i produktet, da de opfattede det som lækkert. Én fordi hun gik op 

i, at hendes tænder var sunde. Én informant følte, at produktet var for old fashioned til hende. Tre 

informanter indikerede, at de formentlig også var villige til at købe produktet, og tre informanter var 

mere tilbøjelige til at købe produktet ud fra reklamen med den danske endorser, da reklamen var 

bedre og mere troværdig. Desuden kunne de bedre relatere sig til den danske endorser, fordi han var 

dansk. Én informant mente ikke, at hans købsintention ville ændre sig på baggrund af endorseren. 

4.7.4.6 Delkonklusion 
Vi fandt i interviewene frem til, at informanterne opfattede reklamens budskab som mere 

troværdigt, da det var mere sandsynligt, at danskeren vil anvende produktet, samt at produktet og 

endorseren begge var danske, hvilket skabte en bedre forbindelse mellem de to. De fleste 

informanter havde ligeledes højere forventninger til produktet endorset af den danske celebrity frem 

for den udenlandske celebrity, da han havde en bedre forbindelse til produktet. Én informant 

oplevede ingen forskel i opfattelsen af produktet på baggrund af endorserens nationalitet. Alle 

informanterne havde en mere positiv opfattelse af reklamen som helhed, når den danske celebrity 

endorsede produktet frem for den udenlandske celebrity, da der var en højere grad af sammenhæng 

mellem reklamen og endorseren, da de begge var danske. Alle informanterne havde en mere positiv 

opfattelse af brandet endorset af den danske celebrity frem for den udenlandske celebrity. Da 

brandet blev opfattet som et meget dansk brand, var der en bedre relation mellem det og den danske 

endorser, hvilket gjorde brandet mere troværdigt. De fleste informanter var mere tilbøjelige til at 

købe produktet endorset af den danske celebrity frem for den udenlandske celebrity, da reklamen 

var bedre og mere troværdig. Derudover kunne informanterne bedre relatere sig til den danske 

endorser på grund af samme nationalitet, hvilket også øgede købsintentionen. Én informant mente 

ikke, at hans købsintention var anderledes på baggrund af endorserens nationalitet. Informanternes 

respons over for reklamen var altså, for alle fem subattributter, mere positiv over for reklamen med 

den danske endorser frem for den udenlandske endorser. Dette er stik imod antagelserne for H3, 

hvilket på baggrund af vores interviewundersøgelse betød, at H3 blev afkræftet.  
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4.7.5 Respons over for Reklamen for et Hedonic-produkt 
Først vil vi gennemgå resultaterne i relation til ‘styrke af budskab’, ‘produkt-attitude’, ‘reklame-

attitude’, ‘brand-attitude’ og ‘købsintention’, og til sidst vil vi på baggrund af disse fem 

subattributter konkludere på informanternes overordnede ‘respons over for reklamerne’ i relation til 

det danske hedonic-produkt. Dermed kan vi af- eller bekræfte H4 på baggrund af de kvalitative 

interviews. 

4.7.5.1 Styrke af Budskab 
Informant E, F og H var alle tre enige om, at budskabet for reklamen signalerede en høj kvalitet af 

produktet, her udtrykt af informant E: ”At det er kvalitetschokolade” (bilag 3e: 14:00). Informant E 

forbandt tilsyneladende den høje kvalitet med de to endorseres fremtoning: ”Altså begge deres 

fremtoninger. Antyder, at det er kvalitet… ” (bilag 3e: 14:00), hvor informant F og H forbandt den 

høje kvalitet med teksten i reklamen, her udtrykt af informant F: ”Kvalitetsprodukt, når man læser 

teksten til det” (bilag 3f: 10:00). Informant E, G og H var enige om, at budskabet i reklamen 

signalerede en høj pris, og informant H antydede desuden, at den høje pris formentlig hang sammen 

med den høje kvalitet: ”Et meget eksklusivt mærke. Hvis sidestykke man ikke lige finder hver dag. 

Og det er formodentlig tilsvarende dyrt… ” (bilag 3h: 12:00). 

 

Informant E havde samme opfattelse af budskabet for reklamen, på baggrund af de to endorsere: 

”[...] det vil jeg ikke sige, der er så stor forskel på” (bilag 3e: 14:00), men han havde en mere 

positiv opfattelse af budskabet for reklamen med den danske endorser, på baggrund af citatet: 

”Tilfredsstillelse synes jeg klinger bedre, når det handler om god smag, en satisfaction, pure 

satisfaction, det lyder sådan lidt, for meget brandet…” (bilag 3e: 15:00). Informant F og G mente 

begge to, at den udenlandske endorser ikke havde nogen tilknytning til produktet, her udtrykt af 

informant F: ”Det giver ikke meget mening, at Leonardo DiCaprio skulle promovere dansk 

chokolade, det virker lidt underligt” (bilag 3f: 11:00). Det, at den udenlandske endorser ikke havde 

nogen tilknytning til produktet, gjorde, at informant F og G havde en lav troværdighed i forhold til 

budskabet af reklamen, her udtrykt af informant F: ”Han [Leonardo DiCaprio] kommer fra USA, 

så chancen for, at han nogensinde har set mærket eller fabrikken eller har været en del af alt det 

her, det virker højst usandsynligt” (bilag 3f: 11:00). Informant F og G mente samtidig, at den 

danske endorsers naturlige tilknytning til produktet i form af nationalitet øgede troværdigheden af 

reklamens budskab, her udtrykt af informant F: ”Sandsynligheden er nok større, fordi han [Nikolaj 

Lie Kaas] er dansker og bor i Danmark og... Og måske er en bedre repræsentant for et dansk 
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produkt” (bilag 3f: 11:00). Informant H opfattede den danske endorser og dermed budskabet med 

denne reklame som mere troværdig, da han bedre kunne identificere sig med den danske endorser: 

”jeg finder Nikolaj Lie Kaas mere troværdig end Leonardo DiCaprio, simpelthen af den årsag at 

jeg antager, at jeg har flere fælles værdier og referencer med ham” (bilag 3h: 12:00). 

 

De fleste informanter var enige om, at reklamens budskab signalerede høj kvalitet baseret på 

endorsernes fremtoning og reklameteksten. De fleste informanter forventede på baggrund af den 

høje kvalitet også en høj pris. De fleste af informanterne havde ligeledes en mere positiv opfattelse 

af reklamens budskab ud fra reklamen med den danske endorser, da han havde en naturlig 

tilknytning til produktet, og da de kunne identificere sig med ham på baggrund af nationaliteten, 

hvilket øgede troværdigheden af budskabet. Informanterne opfattede ikke den udenlandske endorser 

som havende en tilknytning til produktet, hvilket resulterede i, at budskabet havde en lav grad af 

troværdighed. 

4.7.5.2 Produkt-attitude 
Informant E, F, og H forventede alle, at produktet ville smage godt, her udtrykt af informant F: 

”Jeg har den forventning, at det smager rigtig godt… ” (bilag 3f: 11:00), samt at det ville have en 

høj kvalitet, her udtrykt af informant F: ”Det virker som kvalitetschokolade” (bilag 3f: 11:00). 

Informant E, G og H forventede, at produktet ville være dyrt, her udtrykt af informant E: ”Det er 

dyrt, og at det er dyrere end gennemsnitlig chokolade” (bilag 3e: 16:00). Den højere pris på 

produktet blev af informant G forbundet med valget af endorsere: ”Jeg tænker også, at i og med at 

de bruger de her skuespillere, som de gør, så må det vel være en eller anden form for eksklusivt 

mærke. Lidt dyrere, fordi at det netop er gode skuespillere…” (bilag 3g: 13:00). 

 

Informant F mente ikke, at endorserens nationalitet havde nogen indflydelse på hendes 

forventninger til produktet: ”[Har nationaliteten på de to endorsere nogen indflydelse på dine 

forventninger til produktet?] Overhovedet ikke” (bilag 3f: 12:00). Informant E, G, og H havde mere 

tillid til produktet (og endorseren) i reklamen med den danske endorser, da de begge fandt det mere 

troværdigt, at den danske endorser ville medvirke i reklamen samt have en større viden om 

produktet, her udtrykt af informant E: ”Nikolaj Lie Kaas’ billede, der er han stillet op til reklamen, 

han har måske haft mere kontakt til dem, der har lavet produktet” (bilag 3e: 17:00). Informant E og 

G vurderer samtidig, at de havde mindre tillid til produktet i reklamen med den udenlandske 

endorser, da de antog, at han bare var blevet hyret til jobbet og ikke havde nogen reel involvering i 
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hverken produktet eller reklamen, her udtrykt af informant E: ”[...] mens Leonardo DiCaprio, han 

sikkert laver så mange af de ting, at han ikke ved, hvad han laver, hvad han lige stiller op til, at han 

bare får taget nogle billeder og sendt til Danmark…” (bilag 3e: 17:00). Selve opfattelsen af 

produktet adskilte sig også fra hinanden, alt efter hvilken endorser der var anvendt i reklamen. 

Informant H havde en forventning om, at produktet var bedre tilpasset de danske smagspræferencer, 

når det var den danske endorser frem for en udenlandsk endorser, der medvirkede i reklamen: 

”Svane Chokoladen i Nikolaj Lie Kaas-udgaven var mere skræddersyet til danske smagsløg…” 

(bilag 3h: 13:00). Informant E opfattede desuden produktet til at have en bedre kvalitet med den 

danske endorser som repræsentant for produktet, da han forbandt danske produkter med kvalitet, og 

da denne effekt blev forstærket ved at vælge en dansk endorser: ”Danske produkter er forbundet 

med kvalitet. Så at tage en dansk endorser, det forbinder det også lidt med kvalitet, mens 

amerikanske produkter måske ikke er forbundet med kvalitet” (bilag 3e: 19:00). Informant G hældte 

til, at den danske endorser havde den mest positive effekt på hendes forventninger til produktet, 

men han havde generelt en lav grad af tillid til endorsernes udtalelser om produktet, da de ikke var 

såkaldte eksperter inden for området og derfor formentlig bare var blevet købt ind til reklamen: 

”[…] de får penge for at være med i det, og derfor så kan man godt være lidt skeptisk omkring det” 

(bilag 3g: 14:00). 

 

De fleste informanter havde en forventning om, at produktet ville smage godt, være af høj kvalitet, 

og være dyrt på grund af valg af endorsere. De fleste informanter havde mere tillid til produktet i 

reklamen med den danske endorser, da det var mere troværdigt, at han ville medvirke i reklamen 

samt have en større viden om produktet. To informanter havde desuden mindre tillid til produktet i 

reklamen med den udenlandske endorser, da de havde opfattelsen af, at han ikke havde nogen 

egentlig involvering i hverken reklamen eller produktet. De fleste informanter havde en højere 

forventning til produktet, der blev endorset af den danske celebrity, da de antog, at det var tilpasset 

de danske smagsløg. Desuden blev danske produkter forbundet med høj kvalitet, og det, at 

endorseren var dansk, forstærkede denne opfattelse. 

4.7.5.3 Reklame-attitude 
Informant E, F og G var alle positivt stemte over for reklamen og beskrev den som professionel, her 

udtrykt af informant G: ”Jeg synes, det er meget fint, det ser meget professionelt ud” (bilag 3g: 

15:00). Informant F og G kom ind på effektiviteten af reklamen, som de beskrev som positiv, her 

udtrykt af informant F: ”Den virker fint” (bilag 3f: 12:00). Informant H opfattede den danske 
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endorser som en mere effektiv endorser over for danske forbrugere og den udenlandske endorser 

som værende en mere effektiv endorser over for forbrugere af flere forskellige typer nationaliteter: 

”[...] hvis man vælger Nikolaj Lie Kaas, så er det, fordi at man tænker, at vi skal have fat på 

danskerne, og hvis man vælger Leonardo DiCaprio, så er det, fordi man måske targeter sådan flere 

markeder på en gang” (bilag 3h: 15:00). Informant E, F, G og også til dels informant H mente, at 

troværdigheden af reklamen var højere ved brug af den danske endorser frem for den udenlandske 

endorser, i og med at denne ville passe bedre sammen med et dansk produkt, her udtrykt af 

informant G: ”I og med at vi har at gøre med et dansk produkt, så tror jeg da, at Nikolaj Lie Kaas 

vil være mere passende, tænker jeg” (bilag 3g: 16:00). 

 

De fleste informanter var positivt stemte over for reklamen og beskrev den som professionel og 

effektiv. En informant opfattede den danske endorser som mere effektiv over for danske forbrugere 

og den udenlandske endorser som mere effektiv over for forbrugere af forskellige typer af 

nationalitet. Alle informanter opfattede reklamen med den danske endorser som mere troværdig, da 

der var et bedre match mellem endorseren og produktet. 

4.7.5.4 Brand-attitude 
Informanterne E, F, G og H opfattede alle brandet som værende af høj kvalitet, her udtrykt af 

informant H: ”Der er tale om kvalitetschokolade…” (bilag 3h: 16:00). Informant E, H og til dels G 

bemærkede og fokuserede også meget på, at brandet var dansk og danskproduceret, her udtrykt af 

informant E: ”At det er dansk, danskproduceret” (bilag 3e: 18:00). Informant Es opfattelse af den 

gode kvalitet hang i høj grad sammen med, at brandet var dansk: ”[...] det danske navn har et 

meget godt kvalitetsstempel” (bilag 3e: 20:00). Informant F opfattede ikke brandet anderledes 

baseret på celebrity endorserens nationalitet: ”[Ændres din opfattelse, alt efter hvilken endorser der 

ligesom endorser produktet?] Ikke umiddelbart” (bilag 3f: 13:00). Informant E, G og H havde en 

bedre opfattelse af brandet ved brug af en dansk endorser frem for en udenlandsk endorser, her 

udtrykt af informant E: ”Altså, hvis det er et dansk mærke, så synes jeg, at det giver bedre mening 

at have en dansk endorser” (bilag 3e: 19:00). 

 

Alle informanter opfattede brandet som værende af høj kvalitet, og størstedelen af informanterne 

fokuserede meget på, at det var et dansk brand, hvilket blev linket til den høje kvalitet. Én 

informant havde samme opfattelse af brandet for begge endorsere. De fleste informanter havde en 
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bedre opfattelse af brandet ud fra reklamen med den danske endorser, da de følte, at en dansk 

endorser passede bedre til et dansk brand. 

4.7.5.5 Købsintention 
Informant E, F og G havde alle en interesse i produktet og kunne godt tænke sig at smage 

produktet, baseret på at det så indbydende ud, her udtrykt af informant G: ”et nyt 

chokoladeprodukt, som ser meget indbydende ud, og det er i hvert fald noget, man godt kunne 

tænke sig at prøve” (bilag 3g: 17:00). Informant H havde også en interesse i produktet, men denne 

var baseret på celebrity endorsernes medvirken i reklamen: ”Min interesse for produktet ville nok 

være i at tænke, hold da kæft, de må have brugt mange penge på det der, og derfor ville jeg måske 

også notere mig navnet på produktet” (bilag 3h: 17:00). Informant E ville ikke være interesseret i at 

købe produktet, fordi han syntes, det var for dyrt: ”Det ser for dyrt ud, til at det er noget, man gider 

at bruge penge på” (bilag 3e: 20:00). Informant G og H ville ikke være interesseret i at købe 

produktet, ”bare” fordi de to endorsere var på reklamen, her udtrykt af informant H: ”jeg ville nok 

ikke i særlig høj grad være meget tilbøjelig til at købe det, blot fordi at de er på” (bilag 3h: 17:00). 

Informant F ville være interesseret i at købe produktet: ”Altså, jeg kunne da godt have lyst til at 

købe det” (bilag 3f: 13:00). Informant E ville have en større tilbøjelighed til at købe produktet efter 

at have set reklamen med den danske endorser: ”På baggrund at det der troværdighed og sådan 

noget, så tror jeg, at jeg ville hælde til det danske” (bilag 3e: 23:00). Informant F, G og Hs 

købsintention ville ikke ændre sig på baggrund af endorseren i reklamen, her udtrykt af informant 

F: ”Der er det også fuldstændig lige meget, hvem der reklamerer for det” (bilag 3f: 14:00). 

 

De fleste informanter havde en interesse i produktet, baseret på at det så indbydende ud, og fordi 

reklamen benyttede celebrity endorsere. De fleste informanter ville ikke være tilbøjelige til at købe 

produktet, bare fordi reklamen benyttede celebrity endorsement, og én fordi han opfattede produktet 

til at være for dyrt. Én informant ville være interesseret i at købe produktet. Én informant ville have 

større tilbøjelighed til at købe produktet ud fra reklamen med den danske endorser på baggrund af 

en større troværdighed. De fleste informanters købsintention ville ikke ændre sig på baggrund af 

endorserens nationalitet i reklamen. 

4.7.5.6 Delkonklusion 
Vi fandt i interviewene frem til, at de fleste informanter opfattede reklamens budskab som mere 

troværdigt og positivt med den danske endorser, da han havde en mere naturlig tilknytning til 

produktet, og informanterne kunne identificere sig selv med ham, da han var dansk. 
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Troværdigheden af reklamens budskab var lavere for reklamen med den udenlandske endorser, da 

han ikke blev opfattet som havende nogen tilknytning til produktet. De fleste informanter havde en 

større tillid til produktet i reklamen med den danske endorser, da produktet blev opfattet som bedre 

tilpasset til de danske forbrugere. Informanternes antagelse om, at danske produkter generelt set var 

af høj kvalitet, blev yderligere forstærket af den danske endorsers medvirken. Den danske celebrity 

blev også opfattet som mere troværdig og som havende en større viden om produktet. Den 

udenlandske celebrity blev i modsætningen til den danske celebrity ikke opfattet som havende 

nogen involvering i reklamen eller produktet. Informanternes generelle opfattelse af reklamen og 

brandet med den danske endorser var mere positiv og troværdig på grund af et bedre match imellem 

endorseren og produktet, da de begge var danske. Informanternes købsintention var uændret på 

baggrund af celebrity endorsernes nationalitet på nær én informant, som ville være mere tilbøjelig 

til at købe produktet ud fra reklamen med den danske endorser på grund af en større troværdighed. 

Informanternes ‘respons over for reklamen’ var altså for alle fem subattributter mere positiv over 

for reklamen med den danske endorser frem for den udenlandske endorser, hvilket stemmer overens 

med H4. På baggrund af resultaterne fra de kvalitative interviews kan vi derfor bekræfte H4, da 

‘respons over for reklamen’ for det danske hedonic-produkt samlet set var højere ved brug af den 

danske celebrity endorser. 

4.7.6 Validiteten af Interviewene 
Interviewene havde til formål at komplementere resultaterne identificeret i 

spørgeskemaundersøgelsen (quasi-eksperimentet). For at øge validiteten benyttede vi os af en 

semistruktureret interviewtilgang for dermed at kunne undersøge de danske forbrugeres opfattelse 

af de to celebrity endorsere samt af reklamer. Vi benyttede bevidst en semistruktureret 

interviewtilgang for at øge fleksibiliteten i forhold til at identificere nye emner og aspekter samt 

sikre, at vi forholdt os til alle udtalelser, der havde relevans for besvarelsen af vores hypoteser. Da 

vi benyttede en deduktiv tilgang til interviewene, kan vi have overset relevante aspekter af 

informanternes besvarelser, hvilket kan have forhindret os i at identificere nye tendenser i analysen 

af interviewene. For at øge validiteten yderligere valgte vi at transskribere alle otte interviews (bilag 

3a-3h). Ifølge Kvale er det vigtigt at håndtere transskriberingen så objektivt som muligt (Kvale, 

2007: 98). Vi valgte derfor, at transskribere alle interviewene så tro mod det sagte sprog som 

muligt.  
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For at komplementere resultaterne i spørgeskemaundersøgelsen var det vigtigt, at vi fandt 

informanter, som opfyldte de opstillede kriterier for den undersøgte målgruppe. Informanterne var 

derfor mellem 20 og 30 år med forskellig faglig baggrund. På grund af begrænsede ressourcer 

lykkedes det os ikke at finde en ligelig fordeling (6 studerende og 2 fuldtidsansatte). Dette kan have 

haft en indflydelse på resultaterne af vores interviews. Yderligere er det også relevant at tilføje, at vi 

under interviewene spurgte ind til konkrete ting i reklamerne, som informanterne muligvis ikke selv 

havde tænkt over. Dermed forcerede vi informanternes stillingstagen til emner, som de måske ikke 

havde en holdning til. Hvilket kan have haft den effekt, at informanterne følte sig tvunget til at sige 

noget om et emne, de ikke havde taget stilling til. Der er også altid en risiko for, at informanterne 

undlader at udtrykke deres sande holdning til følsomme emner (f.eks. politik eller religion), men i 

og med at de to celebrities samt produkterne alle var af neutral karakter, nedsatte dette risikoen for, 

at informanterne tilbageholdt deres personlige holdning. 

4.7.7 Reliabiliteten af Interviewene 
Alle otte informanter var en del af vores personlige netværk. I denne kontekst er det derfor relevant 

at pointere den potentielle indflydelse, det måtte have haft på resultaterne af interviewene. I og med 

at vi havde et personligt forhold til informanterne, kan det have haft den betydning, at de har forsøgt 

at besvare vores spørgsmål, efter hvad de troede, vi gerne ville høre. Vi gjorde derfor meget ud af at 

pointere over for informanterne, at vi var interesseret i deres personlige holdning til emnet, og at der 

ikke var nogen korrekte og forkerte svar. Ud fra informanternes besvarelser står det klart, at de også 

har været villige til at specificere negative opfattelser af en eller begge reklamer, hvilket vi ser som 

en indikation på, at de har givet udtryk for deres oprigtige holdning. Dette understøtter validiteten 

og reliabiliteten af vores kvalitative interviews.  

 

Til sidst kan det diskuteres, om antallet af informanter i vores interviewundersøgelsen var 

tilstrækkelig til at opnå et fyldestgørende resultat. Formålet med vores kvalitative interviews var at 

komplementere resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen samt at kunne give mere dybdegående 

besvarelser for de opstillede hypoteser. De otte interviews var i den forbindelse tilstrækkeligt, i og 

med at vi allerede efter de første interviews begyndte at se gentagne mønstre i informanternes 

besvarelser. Antallet af informanter var dog langt fra højt nok til, at vi kunne generalisere vores 

resultat ud fra en befolkningsmæssig betragtning, hvilket heller ikke var formålet med 

afhandlingen, da vi var underlagt begrænset tid og begrænsede ressourcer.  
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4.8 Opsummering af Interviewanalysen 
Først og fremmest viste resultaterne fra manipulationskontrollen, at interviewdeltagerne kendte de 

to celebrity endorsere brugt i reklamerne (familiarity). Derudover opfattede alle interviewdeltagerne 

også de to produkttyper, tandpasta og chokolade, som værende henholdsvis utilitarian og hedonic, 

hvilket var en forudsætning for deltagelse i interviewundersøgelsen. 

 

I forhold til det første undersøgte tema, ‘source credibility’, blev den danske celebrity opfattet som 

værende både mere ekspert og trustworthy i relation til et dansk produkt i forhold til den 

udenlandske celebrity. Dermed blev den danske celebrity opfattet som mere credible end den 

udenlandske celebrity, og H1 blev derfor bekræftet. Det andet undersøgte tema, ‘source 

attraktivitet’, viste, at informanterne så celebrity endorserne som stort set lige fysisk attraktive. 

Derimod opfattede informanterne den danske celebrity som mere similar og mere likeable end den 

udenlandske celebrity. Dette resultat bekræftede dermed H2, da den danske celebrity overordnet set 

blev vurderet som mere attraktiv end den udenlandske celebrity. Det tredje tema var informanternes 

‘respons over for reklamen’ for det danske utilitarian-produkt. Her blev reklamen med den danske 

celebrity vurderet mere positivt end reklamen med den udenlandske celebrity. Dermed blev H3 

afkræftet, da resultaterne ikke understøttede antagelsen om, at reklamen med den udenlandske 

celebrity for det danske utilitarian-produkt ville blive vurderet som mere positiv i forhold til 

reklamen med den danske celebrity. H4 blev bekræftet, da informanternes ‘respons over for 

reklamen’ for det danske hedonic-produkt med den danske celebrity blev opfattet mere positivt end 

reklamen med den udenlandske celebrity.  

Kapitel 5: Diskussion af Resultater 
Formålet med vores diskussion er at sammenholde og diskutere de resultater, vi kom frem til i vores 

spørgeskemaundersøgelse og interviewundersøgelse (kapitel 4). Vi vil derefter endeligt af- eller 

bekræfte vores fire hypoteser, baseret på vores teoretiske ramme for afhandlingen (kapitel 2). Til 

sidst vil vi præsentere vores endelige konklusion på vores overordnede problemformulering. 

5.1 Celebrity Endorsernes Opfattede Credibility 
Baseret på perspektiverne fra ’The Source Credibility Model’ blev der argumenteret for vigtigheden 

af at undersøge begge subattributter, ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’, der tilsammen giver den 
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overordnede opfattede ‘credibility’ af en celebrity endorser. Tidligere studier har fundet evidens for, 

at begge subattributter har en påvirkning på forbrugernes opfattelse af celebrity endorseren, samt at 

etnicitet havde en påvirkning på forbrugernes opfattelse af celebrity endorserens ‘trustworthiness’. I 

forlængelse af dette blev følgende hypotese udviklet: 

 

H1: Danske forbrugere vil opfatte den danske celebrity endorser som mere ’credible’ end den 

udenlandske celebrity endorser. 

 

På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blev H1 bekræftet, da den danske 

celebrity endorser blev vurderet til at have en statistisk signifikant højere grad af både ekspertise og 

trustworthiness i relation til et dansk produkt. Går man mere i dybden med de to produkttyper, fandt 

vi kun statistisk signifikant evidens for, at der var en betydelig forskel på de to celebrity endorser, 

når der blev reklameret for det danske utilitarian-produkt. Her blev den danske celebrity vurderet 

som havende en højere grad af både ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’ end den udenlandske 

celebrity. For det danske hedonic-produkt blev der ikke fundet en statistisk signifikant forskel på de 

to celebrity endorsere, hverken ved ‘ekspertise’ eller ‘trustworthiness’. Det skal dog understreges, at 

der blev fundet en mindre forskel på celebrity endorserne i relation til det danske hedonic-produkt, 

da den danske celebrity blev vurderet som havende en smule mere ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’. 

Samlet set blev den danske celebrity derfor opfattet som havende en højere ‘credibility’ end den 

udenlandske celebrity. 

 

I interviewene var der ikke nogen af de otte deltagere, der så de to celebrity endorsere som værende 

eksperter i forhold til de to reklamerede produkttyper, utilitarian (tandpasta) og hedonic 

(chokolade). Den danske celebrity blev dog vurderet til at have en smule højere grad af ‘ekspertise’ 

over for både det danske utilitarian- og hedonic-produkt i forhold til den udenlandske celebrity. 

Vedrørende subattributten ‘trustworthiness’ blev den danske celebrity også her opfattet som mere 

trustworthy i relation til begge produkttyper i forhold til den udenlandske celebrity. Det, der 

primært gjorde udslaget for både ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’, var, at den danske celebrity 

endorser havde samme oprindelsesland som informanterne og produkterne (Danmark). Dermed 

mente informanterne, at den danske endorser havde større sandsynlighed for at have et kendskab til 

produktet og havde derfor en større ‘ekspertise’ og ‘trustworthiness’. Dermed blev det konkluderet, 
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at den danske celebrity samlet set blev opfattet som mere credible end den udenlandske celebrity, 

og H1 blev derfor bekræftet. 

 

På baggrund af resultaterne fra både spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews kan vi 

endeligt konkludere, at H1 er bekræftet. Den danske celebrity endorser blev derfor opfattet som 

mere credible end den udenlandske celebrity endorser af de danske forbrugere. 

 

I dette studie har vores resultater af spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews været 

med til at bidrage til litteraturen inden for ‘The Source Credibility Model’ ved at undersøge, 

hvordan nationaliteten af to celebrity endorsere (dansk og amerikansk) påvirkede danske 

forbrugeres opfattelse af celebrity endorseren og reklamen for to forskellige danske produkttyper 

(utilitarian og hedonic). Dette er med til at give et nyt perspektiv på, hvordan nationaliteten af 

celebrity endorseren påvirker danske forbrugeres opfattelse af dennes ‘credibility’. 

 

Hvis vi ser nærmere på subattributten ‘ekspertise’ indikerede vores resultat, at hverken den danske 

eller udenlandske celebrity havde en høj grad af ‘ekspertise’ i forhold til tandpasta- eller 

chokoladeproduktet. Dette var i overensstemmelse med teorien, da de to skuespillere ikke på 

forhånd havde nogen relation til produkterne, hvilket blev afspejlet i forbrugernes opfattelse af 

celebrity endorserne og deres opfattelse af, om de to celebrities blev anset som eksperter for de 

endorsede produkter (Hovland et al., 1953: 22; Erdogan, 1999: 298). I vores undersøgelse blev den 

danske celebrity opfattet som havende en højere grad af ekspertise i forhold til den udenlandske 

celebrity. Dette var i tråd med O’Mahony og Meenaghan (1997), da de danske forbrugere opfattede 

en klar relation mellem den danske celebritys danske livsstil og de danske produkter som vist i 

reklamen. I relation til H3 og H4 kan vi også konkludere, at reklamerne med den danske celebrity 

endorser blev opfattet mere positivt end reklamen med den udenlandske celebrity, hvilket er i tråd 

med Ohanians (1991) teori, der siger, at i de tilfælde, hvor endorseren bliver opfattet som havende 

en højere grad af ekspertise, da vil reklamen også blive opfattet som mere positiv. 

 

Selvom ‘ekspertise’ viste sig at have en indflydelse på de danske forbrugeres opfattelse af 

reklamen, så viste vores undersøgelse, at ‘trustworthiness’ havde den mest markante effekt på den 

samlede ‘credibility’. Dette var i tråd med Smiths (1973) studie, som fandt evidens for, at uanset 

endorserens grad af ekspertise, så ville reklamen ikke blive opfattet positivt, medmindre at 
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endorseren havde en vis grad af ‘trustworthiness’. Dette bekræftede vores resultat, som fandt frem 

til, at ‘trustworthiness’ spillede en større rolle end ‘ekspertise’ for celebrity endorsernes samlede 

grad af ‘credibility’. Vi fandt yderligere ud af, at informanterne i vores interviews opfattede en klar 

sammenhæng mellem celebrity endorserens ‘trustworthiness’ og ‘ekspertise’. Den danske celebrity 

blev opfattet som havende en højere grad af ‘trustworthiness’ i relation til det danske produkt, da 

han på grund af sin danske nationalitet blev opfattet som havende en større kendskab til det danske 

produkt. Det var qua dette kendskab og denne opfattelse af troværdighed, at den danske celebrity 

blev opfattet som havende en højere grad af ‘ekspertise’. ‘Trustworthiness’ havde dermed en 

direkte indflydelse på ‘ekspertise’. Vores resultater understøttede dermed ikke Ohanian (1991) og 

hendes resultater for, at ekspertise skulle have en afgørende indflydelse på opfattelsen af det 

endorsede produkt, men derimod fandt vi frem til, at trustworthiness var den primære kilde til en 

bedre opfattelse af både reklamen og produktet, hvilket understøtter Smiths (1973) resultater.  

 

Yderligere viste vores resultater, at endorsernes etnicitet havde en afgørende indflydelse på, 

hvordan deltagerne i vores undersøgelser opfattede endorsernes ‘trustworthiness’. Vores resultat var 

dermed i overensstemmelse med Deshpandé og Staymans (1994) resultater, der fandt evidens for, at 

endorsere med samme etnicitet (nationalitet) som modtagerne af reklamen, altså forbrugerne, blev 

opfattet som værende mere trustworthy. Ydermere ifølge Deshpandé og Stayman (1994) gjorde 

dette også, at forbrugerne fik et bedre indtryk af det endorsede brand. Især i vores 

interviewundersøgelse kom det til udtryk, at de danske deltagere opfattede den danske celebrity 

som mere credible, netop fordi han var dansk ligesom dem selv og yderligere endorsede et dansk 

produkt. Derfor opfattede deltagerne det mere troværdigt, at en dansk celebrity ville endorse et 

dansk produkt samt stå inde for det, han sagde, i og med at han ville have en reel chance for at have 

et oprigtigt kendskab til det danske produkt. Dette kom til udtryk, uanset om han endorsede det 

danske utilitarian-produkt (tandpastaen) eller det danske hedonic-produkt (chokoladen). Deltagerne 

troede også mere på den danske celebrity endorser, da de havde den opfattelse, at han nok havde de 

samme værdier som dem selv, da han også var dansker. På den måde bekræftede vores resultater 

Kelmans (1969) internaliseringsproces, da deltagerne indikerede større tilbøjelighed til at acceptere 

reklamen og dens budskab med den danske celebrity endorser, da hans værdier blev opfattet som 

værende de samme som deltagernes. 
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Dermed indikerer vores undersøgelse, at celebrity endorserens ‘trustworthiness’ og etnicitet spillede 

en stor rolle, når det kom til danske forbrugeres (20-30-årige) opfattelse af celebrity endorserens 

samlede ‘credibility’. Nærmere bestemt opfattede de danske forbrugere, som deltog i vores 

undersøgelse, den danske celebrity endorser som mere credible end den udenlandske celebrity 

endorser, når der blev reklameret for et dansk produkt i en dansk kontekst. På baggrund af Hovland 

et al. (1953) og ‘The Source Credibility Model’ kan vi derfor konkludere, at den samlede opfattelse 

af den danske celebrity endorsers credibility i sidste ende påvirkede reklamens persuasiveness og 

effektivitet. 

5.2 Celebrity Endorsernes Opfattede Attraktivitet 
Baseret på perspektiverne fra ’The Source Attractiveness Model’ blev der argumenteret for 

vigtigheden af at undersøge ‘fysisk attraktivitet’, ‘likeability’ og ‘similarity’, som tilsammen 

udgjorde den samlede opfattelse af celebrity endorserens ‘attraktivitet’. Forudgående studier fandt 

evidens for, at alle tre subattributter har en påvirkning på effektiviteten af en celebrity endorsement-

reklame. Især similarity er blevet påpeget i tidligere studier som værende influerende, også i forhold 

til likeability, når man skal undersøge forskellen på to endorsere. På baggrund af den teoretiske 

ramme for afhandlingen blev det antaget, at da ‘fysisk attraktivitet’ og ‘similarity’ begge havde en 

påvirkning på ‘likeability’, da ville ‘similarity’ også have en effekt på ‘fysisk attraktivitet’. Vi 

forventede derfor, at den danske celebrity ville blive opfattet som mere ‘attraktiv’ end den 

udenlandske celebrity for et dansk produkt, og vi udviklede derfor følgende hypotese: 

 

H2: Danske forbrugere vil opfatte den danske celebrity endorser som mere ’attraktiv’ end den 

udenlandske celebrity endorser. 

 

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen fandt vi frem til, at den danske celebrity blev opfattet 

som statistisk signifikant mere ‘attraktiv’ end den udenlandske celebrity, og H2 blev derfor 

bekræftet på baggrund af vores kvantitative data. Når man ser nærmere på de tre undersøgte 

subattributter, der tilsammen udgjorde den samlede ‘attraktivitet’ af endorserne, så viste 

resultaterne, at det primært var på baggrund af resultaterne for likeability. Likeability var den eneste 

af de tre subattributter, hvor vi fandt en statistisk signifikant forskel på de to celebrity endorsere, i 

den danske endorsers favør, ved begge produkttyper. Ved fysisk attraktivitet blev der ikke fundet en 

statistisk signifikant forskel på de to celebrity endorsere, dog blev den danske celebrity opfattet som 
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en smule mere ‘fysisk attraktiv’ for utilitarian-produktet og den udenlandske celebrity som en smule 

mere ‘fysisk attraktiv’ for hedonic-produktet. For similarity blev der heller ikke fundet en statistisk 

signifikant forskel på de to celebrity endorsere, dog blev den danske celebrity opfattet som en smule 

mere similar end den udenlandske celebrity for begge produkttyper. For ‘likeability’ blev den 

danske celebrity endorser vurderet til at være statistisk signifikant mere ‘likeable’ end den 

udenlandske celebrity for begge produkttyper. Og da det kun var for ‘fysisk attraktivitet’ for 

utilitarian-produktet, at den udenlandske celebrity blev vurderet som en smule bedre end den 

danske celebrity, da blev det konkluderet, at den danske celebrity endorser samlet set blev vurderet 

til at være mest attraktiv. 

 

I de kvalitative interviews fandt vi frem til, at ‘fysisk attraktivitet’ ligesom i 

spørgeskemaundersøgelsen ikke havde nogen afgørende indflydelse på den overordnede opfattelse 

af attraktiviteten af de to endorsere. I forhold til ‘likeability’ fandt vi indikationer på, ud fra 

informanternes udtalelser, at den danske celebrity blev opfattet mere likeable end den udenlandske. 

Det skal dog understreges, at vi fandt indikationer på, at ‘similarity’ påvirkede informanternes 

opfattelse af celebrity endorsernes ‘likeability’. Begge celebrity endorsere blev opfattet som to 

likeable-personer, men fordi den danske celebrity havde samme nationalitet som informanterne, 

følte de en tilknytning, som gjorde, at han dermed fremstod som mere likeable. Den danske 

celebrity endorser blev opfattet som similar i forhold til den udenlandske celebrity, fordi den danske 

celebritys værdier og normer i højere grad lignede deres. Dette kom til udtryk både for det danske 

utilitarian- og hedonic-produkt. Der blev primært fokuseret på, at det var to danske produkter, 

hvilket yderligere forstærkede deres opfattelse af, at den danske celebrity var den bedste endorser 

for det danske produkt. Dermed blev H2 bekræftet udelukkende på baggrund af resultaterne af de 

kvalitative interviews. 

 

På baggrund af resultaterne fra både spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews kan vi 

endeligt konkludere, at H2 er bekræftet. Den danske celebrity endorser blev derfor af de danske 

forbrugere opfattet som mere ‘attraktiv’ end den udenlandske celebrity endorser. 

 

I dette studie har vores resultater af spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews været 

med til at bidrage til litteraturen inden for ‘The Source Attractiveness Model’. Dette er med til at 



	 89	

give et nyt perspektiv på, hvordan nationaliteten af celebrity endorseren påvirker danske 

forbrugeres opfattelse af dennes ‘credibility’. 

 

Hvis vi ser nærmere på subattributten ‘fysisk attraktivitet’, indikerede vores resultat, at begge 

celebrity endorsere blev opfattet som værende ‘fysisk attraktive’, men graden af ‘fysisk 

attraktivitet’ for de to celebrity endorsere adskilte sig ikke nævneværdigt fra hinanden. Vi kan 

derfor konkludere, at celebrity endorsernes nationalitet ikke havde nogen indflydelse på 

forbrugernes opfattelse af celebrity endorsernes ‘fysiske attraktivitet’. I og med at vi ikke fandt 

nogen forskel for ‘fysisk attraktivitet’ kan vi ikke i tråd med Patzers (1983) studie, der fandt evidens 

for, at den opfattede ‘fysiske attraktivitet’ påvirker opfattelsen af endorsernes ‘likeability’, bekræfte 

denne sammenhæng. Ligeledes kan vi heller ikke i tråd med tidligere studier bekræfte 

sammenhængen mellem celebrity endorserens ‘fysiske attraktivitet’ og reklamens grad af persuaion 

(Baker & Churchill, 1977; Debevec & Kernan, 1984; Kahle & Homer, 1985; Till & Busler, 1998). 

Dermed kan vi afkræfte vores antagelse om, at ‘fysisk attraktivitet’ ville blive påvirket af 

‘similarity’, da graden af ‘similarity’ varierede for de to celebrity endorsere uden nogen effekt på 

‘fysisk attraktivitet’.  

 

Hvis vi ser nærmere på subattributten ‘likeability’, gav vores undersøgelse blandede resultater, i og 

med at den danske celebrity endorser blev opfattet som signifikant mere likeable end den 

udenlandske celebrity i vores spørgeskemaudnersøgelse. Hvorimod de to celebrity endorsere blev 

opfattet som stort set lige likeable i vores interviewundersøgelse. Dog udtrykte informanterne en 

lille favorisering i den danske celebritys farvør, hvilket blev begrundet med, at informanterne havde 

mere tilfælles med den danske celebrity. I relation til H3 og H4 kan vi også konkludere, at 

reklamerne med den danske celebrity endorser blev opfattet mere positivt end reklamen med den 

udenlandske celebrity, hvilket er i tråd med McGuires (1985) teori, der siger, at i de tilfælde, hvor 

endorseren bliver opfattet som havende en højere grad af ‘likeability’, vil reklamen også blive 

opfattet som mere positiv. 

 

Ifølge McGuire (1985) påvirker forbrugernes opfattelse af celebrity endorsernes ‘similarity’ 

opfattelsen af deres ‘likeability’. Vores resultat for ‘similarity’ viste, at den danske celebrity 

endorser blev opfattet som værende mere similar end den udenlandske celebrity endorser. Især i 

interviewundersøgelsen fandt vi evidens for, at ‘similarity’ spillede en stor rolle, i forhold til 
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hvordan informanterne opfattede endorsernes overordnede ‘attraktivitet’. McGuire skelner mellem 

to former for ‘similarity’; den ‘demografiske similarity’ og den ‘ideologiske similarity’ (McGuire, 

1985: 266). Informanterne i vores spørgeskemaundersøgelse lagde især vægt på, at når celebrityen 

var dansk ligesom dem selv, så opfattede de endorseren som mere similar. Yderligere blev det 

begrundet, at netop fordi den ene celebrity endorser var dansk, så forestillede de sig, selvom de ikke 

kendte endorseren personligt, at han ville have samme værdier og overbevisninger, da han var 

vokset op i samme kultur som dem selv. Dette indikerede, at de danske forbrugere, som deltog i 

vores undersøgelse, fandt den danske celebrity endorser mere similar på grund af den demografiske 

og ideologiske similarity. Samme begrundelser brugte deltagerne også til at argumentere for deres 

øgede opfattelse af ‘likeability’ til den danske endorser i forhold til den udenlandske endorser. Dette 

understøtter McGuires antagelse om, at ‘similarity’ påvirker opfattelsen af ‘likeability’. Dermed 

blev det konkluderet, at den danske celebrity endorser blev opfattet som mere ‘attraktiv’ end den 

udenlandske celebrity endorser, primært på grund af deltagernes opfattelse af ‘similarity’, som 

påvirkede deres opfattelse af endorsernes ‘likeability’.  

 

’The Source Attractiveness Model’ er blevet til med det formål at gøre kommunikation mere 

effektiv og persuasive på baggrund af endorserens attraktivitet, der gør, at modtagerne kan 

identificere sig med endorseren (McGuire, 1985; Kelman, 1961). Deltagerne fra vores undersøgelse 

gav netop udtryk for, at de havde nemmere ved at identificere sig med den danske celebrity 

endorser, på grund af at han var dansk og delte samme værdier med dem. Dette er i 

overenenstemmelse med Kelmans identificeringsproces, da forbrugerne opfattede den danske 

celebrity som mere opnåelig, og dermed opstod der identificering (Kelman, 1961: 63). Vi kan 

derfor konkludere, at en dansk celebrity endorsement-reklame vil være mere effektiv ved brugen af 

en dansk celebrity endorser, når målgruppen er danske forbrugere mellem 20-30 år, da den danske 

celebrity endorser vil blive opfattet som mere ‘attraktiv’ end en udenlandsk celebrity endorser. 

5.3 Attribution-teori - Utilitarian-produkt 
H3 blev baseret på attribution-teori som en del af ‘The Match-Up Hypothesis’, da attribution-teori 

kunne forklare modtagerens reaktion på en celebrity endorsement-reklame som et udtryk for hans 

eller hendes opfattelse af årsagen til celebrity endorserens adfærd (endorsement af 

produktet/brandet i reklamen). H3 blev baseret på forventningen om, at et mismatch imellem 
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endorserens nationalitet og produktets samt modtagerens nationalitet ville få modtageren til at 

afgive en mere positiv respons over for reklamen. Derfor udledte vi følgende hypotese: 

 

H3. For et dansk utilitarian-produkt er danske forbrugere mere tilbøjelige til at vise mere positiv 

respons over for reklamen, når celebrity endorserens nationalitet er et mismatch (frem for et match) 

med produktets oprindelsesland. 

 

For at være sikre på, at vi benyttede et produkt, som af modtagerne ville blive opfattet som 

utilitarian, gennemførte vi først en forundersøgelse, hvor vi bad testpersonerne vurdere, om de 

opfattede en række af produkter som enten utilitarian, hedonic, begge dele eller ingen af delene. Her 

blev det slået fast, at vores testpersoner opfattede tandpasta som det produkt, der var mest 

utilitarian. I vores spørgeskemaundersøgelse fandt vi ingen indikationer på, at de danske forbrugere 

ville vurdere reklamen bedre, når en udenlandsk celebrity endorsede et dansk produkt frem for en 

dansk celebrity. Tværtimod viste vores undersøgelse, at for subattributterne ‘styrke af budskab’, 

‘produkt-attitude’, ‘reklame-attitude’ og ‘brand-attitude’ havde testpersonerne en statistisk 

signifikant mere positiv ‘respons over for reklamen’, når det var en dansk celebrity, som endorsede 

produktet frem for en udenlandsk celebrity. Den danske celebrity skabte også en smule højere 

‘købsintention’ i forhold til den udenlandske celebrity, men forskellen var ikke statistisk signifikant. 

Disse resultater går stik imod vores forventninger udtrykt i H3, og derfor kunne vi, på baggrund af 

at den danske celebrity endorser klarede sig bedre på alle fem parametre, konkludere, at H3 på 

baggrund af spørgeskemaundersøgelsen blev afkræftet. 

 

I overensstemmelse med disse resultater viste vores interviewundersøgelse også en klar indikation 

på, at vores informanter havde en mere positiv evaluering af reklamen, i det tilfælde hvor den 

danske endorser medvirkede i reklamen frem for den udenlandske endorser. Informanterne 

opfattede reklamens budskab som mere troværdigt, havde højere forventninger til produktet, havde 

en mere positiv opfattelse af reklamen og brandet, i det tilfælde hvor den danske celebrity 

endorsede det danske utilitarian-produkt frem for den udenlandske celebrity. Denne opfattelse 

skyldtes, at informanterne opfattede en højere grad af sammenhæng mellem den danske celebrity, 

det danske produkt og det danske brand, da alle tre delte samme nationalitet, hvilket resulterede i en 

større troværdighed. Informanternes købsintention adskilte sig ikke markant fra hinanden på 

baggrund af celebrity endorserens nationalitet, men flere af informanterne var en smule mere 
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tilbøjelige til at købe produktet endorset af den danske celebrity, da reklamen blev opfattet som 

mere troværdig. Informanternes ‘respons over for reklamen’ var altså for alle fem subattributter 

mere positiv over for reklamen med den danske celebrity frem for den udenlandske celebrity. Dette 

er stik imod H3, hvilket betød, at vi kunne konkludere, at H3 på baggrund af vores interviews blev 

afkræftet. 

 

Sammenlagt kan vi altså konkludere, at H3 er afkræftet på baggrund af resultaterne i vores 

spørgeskemaundersøgelse og interviewundersøgelse. 

 

Resultaterne af vores undersøgelse viste, at når der for et dansk utilitarian-produkt var et match 

imellem endorserens etnicitet og produktets oprindelsesland, var graden af forbrugernes positive 

‘respons over for reklamen’ markant højere, end når der var et mismatch imellem endorserens 

etnicitet og produktets oprindelsesland. Dette er i diametral modsætning til, hvad vi havde 

forventet, set ud fra et attribution-teoretisk synspunkt i hypotese H3. Vi vil derfor i vores diskussion 

komme ind på mulige faktorer, der kunne ligge til grund for, at den udenlandske celebrity endorser 

ikke formåede at skabe lige så høj en grad af positiv ‘respons over for reklamen’ som den danske 

celebrity endorser. 

 

Ifølge attribution-teori leder mennesker altid efter årsagen, der ligger bag en given adfærd, i dette 

tilfælde årsagen til at en celebrity vælger at endorse et dansk produkt. Den årsag, de kommer frem 

til, afhænger af, hvordan de fortolker situationen, hvilket har stor betydning for budskabets 

overtalelsesevne (Eagly et al., 1978: 424). I og med at vi i vores undersøgelse slog fast, at den 

danske celebrity endorsers overtalelsesevner havde en noget større effekt på modtageren end den 

udenlandske celebrity endorser, er det her, vi skal finde svaret. 

 

I de situationer, hvor modtageren opfattede årsagen som værende en specifik karakteristika af 

endorseren eller situationen, ville endorserens budskab blive opfattet som en usand fortolkning af 

den ‘eksterne realitet’, og overtalelsesevnen ville derfor være lav (Eagly et al., 1978: 424). Blev 

årsagen opfattet som havende afsæt i den ‘eksterne realitet’, ville budskabets overtalelsesevne stige 

og blive set som en sand fortolkning af den ‘eksterne realitet’ (Ryu et al., 2006: 489). Vi må derfor 

formode, at deltagerne i vores undersøgelse havde en opfattelse af, at den danske celebritys årsag til 

at endorse produktet var tættere på den ‘eksterne realitet’ end den udenlandske celebritys, i og med 
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at den danske celebritys overtalelsesevne var større. Dette kunne være en indikation på, at 

deltagerne opfattede den udenlandske endorser som havende et bias for at endorse dét utilitarian-

produkt. 

 

I de tilfælde, hvor modtageren opfattede endorserens viden om den ‘eksterne realitet’ som usand, 

var der tale om et ‘vidensbias’. I tilfælde af at endorserens villighed til at give et nøjagtigt billede af 

den eksterne realitet var kompromitteret, var der tale om et ‘rapporteringsbias’ (Eagly et al., 1978: 

424). På baggrund af vores interviews fandt vi flere indikationer på, at modtageren opfattede den 

udenlandske endorsers situation (det, at han var en stor amerikansk filmstjerne og boede i USA) til 

at have indflydelse på hans viden om produktet. Informanterne gav blandt andet udtryk for, at den 

udenlandske celebrity var for ”stor” en stjerne til Danmark, at det var overdrevet at bruge en 

udenlandsk celebrity for et dansk produkt, at der ikke eksisterede en relation imellem produktet og 

den udenlandske celebrity, og at i og med at den udenlandske endorser var fra USA, og reklamen 

var skrevet på dansk, forventede informanterne ikke, at han havde nogen særlig viden om produktet, 

eller at han overhovedet havde smagt det. Den udenlandske celebritys villighed til at give et 

nøjagtigt billede af den ‘eksterne realitet’ var tilsyneladende også påvirket af, hvordan modtagerne 

opfattede den udenlandske celebritys situation. Det, at celebrityen boede i USA, påvirkede 

modtagernes opfattelse af citatet ”a fresh start every day”, i og med at citatet indikerede, at den 

udenlandske celebrity benyttede produktet hver dag, og at han desuden havde et kendskab til 

produktet, hvilket modtagerne ikke opfattede som sandsynligt. Disse udmeldinger taler for, at 

deltagerne opfattede den udenlandske endorser som havende et videns- og rapporteringsbias som et 

resultat af hans situationelle karakteristika. Dette resultat er i tråd med teorien om, at i de tilfælde, 

hvor deltagernes bias blev bekræftet af endorseren, ville den opfattede validitet af budskabet falde, 

hvilket ville resultere i en lavere overtalelsesevne. Det blev bekræftet i undersøgelsen (Eagly et al., 

1978: 425). 

 

Informanternes opfattelse af den danske celebritys situation (dansk skuespiller bosat i Danmark), 

samt specifikke personkarakteristik om hans personlighed (nede på jorden) havde i modsætning til 

den udenlandske celebrity en positiv effekt på deltagernes opfattelse af årsagen til, at han endorsede 

produktet. Informanterne gav blandt andet udtryk for, at de opfattede citatet ”En frisk start hver 

dag” som sandt, og at der var en stor sandsynlighed for, at han virkelig benyttede produktet. Denne 

opfattelse hang sammen med, at han var dansker, og at de dermed opfattede den danske endorser 
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som nede på jorden, normal, og havende meget til fælles med dem selv, da de kunne komme de 

samme steder som ham. Disse udmeldinger taler imod, at deltagerne skulle opfatte den danske 

celebrity som havende et videns- eller rapporteringsbias, hvilket øgede sandsynligheden for 

alternative årsagsforklaringer som for eksempel den ‘eksterne realitet’ (at den danske celebrity 

endorsede produktet, fordi han virkelig kunne lide det). Dette ville ifølge litteraturen få budskabets 

overtalelsesevne til at stige, hvilket også blev bekræftet i vores undersøgelse (Eagly et al., 1978: 

425). 

 

Denne konklusion leder os til en erkendelse af, at vi må afkræfte vores oprindelige antagelse om 

etnocentrismens rolle. Vores antagelse om, at den danske celebrity ville blive opfattet som havende 

et bias, da han formentlig ville have en mere positiv oplevelse af produktet, da både han og 

produktet var dansk, og at den udenlandske celebrity ikke ville have dette bias, da hans etnicitet 

ikke matchede produktets oprindelsesland, viste sig ikke at holde stik. Disse resultater er i strid med 

resultatet af Ryu et al.s studie, hvor deltagerne havde en mere positiv ‘respons over for reklamen, i 

det tilfælde hvor der var et mismatch imellem endorserens etnicitet og utilitarian-produktets 

oprindelsesland. Sammenligner vi vores studie med dette, adskiller de sig fra hinanden på en række 

vigtige punkter. Deres studie anvender singaporeanere som respondenter til deres studie, og det 

anvender en japansk endorser som repræsentant for samme etnicitet som respondenterne og en 

amerikansk endorser som repræsentant for en anden etnicitet end respondenterne. De undersøger 

respondenternes opfattelse for både et japansk- og amerikanskproduceret produkt (Ryu et al., 2006: 

497). En del af forklaringen på, hvorfor vores undersøgelse ikke gav samme resultat, kan måske 

skyldes to ting: ét, at i vores studie matchede ikke bare endorserens etnicitet produktets 

oprindelsesland, men også endorser og produktets nationalitet var den samme som respondenternes. 

Dette kunne have den effekt, at det etnocentriske bias i mindre grad ville blive opfattet som et bias 

og i højere grad ville blive opfattet som en ekstern realitet, da mennesker har en vis grad af 

nationalisme over for deres eget land (Schleifer & Dunn, 1968: 296). Grund nummer to er, at 

Danmark generelt har et ry for at producere produkter af høj kvalitet (designmøbler, B&O-TV 

osv.). Dette var også afspejlet i vores interviews af informanterne, hvor mange forbandt det, at 

produktet var dansk, med høj kvalitet, eksklusivitet og en højere pris. Denne faktor har formentlig 

yderligere styrket opfattelsen af, at den danske endorser ikke var positivt stemt over for produktet, 

fordi det var dansk (etnocentrisk), men på grund af, hvad vores deltagere opfattede som den 

‘eksterne realitet’, at danske produkter i sandhed er af en høj kvalitet. 
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En sidste ting, som kunne have haft indflydelse på afkræftelsen af H3, var forbrugernes opfattelse af 

produktet. Vores hypotese var baseret på, at produkttypen havde indflydelse på forbrugerens 

adfærd, og at attribution-teori, som er kognitivt baseret, ville passe godt på et utilitarian-produkt, da 

forbrugerens evaluering af produktet ofte også er kognitivt drevet. I tilfælde af, at produktet ikke 

blev opfattet som et utilitarian-produkt, ville vores antagelse baseret på attribution-teori formentlig 

ikke blive bekræftet. To aspekter af vores resultater kan indikere, at vores deltagere opfattede 

tandpastaen som ikke udelukkende utilitarian. For det første fandt vi nogle inkonsistente 

beskrivelser af produktet iblandt vores informanter i løbet af interviewene. Nogle beskrev produktet 

med funktionelle termer, som at de forventede, at produktet ville give dem en frisk ånde, være 

funktionelt og rense deres tænder i overensstemmelse med kendetegnene for et utilitarian-produkt. 

Andre beskrev produktet som eksklusivt, traditionelt dansk, super lækkert, og at det ville være pænt 

at have stående derhjemme, hvilke indikerer en tilfredsstillelse af forbrugerens symbolske behov og 

et hint til andres opfattelse af dem, hvilket alle er kendetegn for et hedonic-produkt (Ryu et al., 

2006: 491). Vi må derfor antage, at dette kan have haft en indflydelse på deltagernes evaluering af 

produktet, på trods af at vi i vores forundersøgelse fandt frem til, at tandpastaen var det produkt, der 

blev opfattet som det mest iøjnefaldende utilitarian-produkt. Grunden til dette kunne skyldes, at 

tandpastaproduktet, vi designede til brug i undersøgelserne, havde et eksklusivt look, samt at 

celebrity endorsernes medvirken i reklamen fik produktet til at fremstå som yderligere eksklusivt. 

 

Vi kan derfor, med forbehold for de omdiskuterede aspekter, konkludere, at det på det danske 

marked, for en dansk virksomhed, bedre kan betale sig at anvende en dansk celebrity endorser for et 

dansk utilitarian-produkt, da danske forbrugere (20-30) vil have en mere positiv ‘respons over for 

reklamen’ end ved brug af en udenlandsk celebrity endorser. 

5.4 Etnicitet - Hedonic-produkt 
H4 blev baseret på etnicitetsteori på baggrund af den mere individuelle evalueringsproces af 

hedonic-produkter, hvor forbrugere er mere tilbøjelige til at blive influeret af mennesker, de har 

noget tilfælles med. H4 blev baseret på forventningen om, at et match imellem endorserens 

nationalitet og produktets samt modtagerens nationalitet ville få modtageren til at afgive en mere 

positiv respons over for reklamen. Derfor udledte vi følgende hypotese: 
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H4. For et dansk hedonic-produkt er danske forbrugere mere tilbøjelige til at vise mere positiv 

respons over for reklamen, når celebrity endorserens nationalitet er et match (frem for et mismatch) 

med produktets oprindelsesland. 

 

I vores forundersøgelse fandt vi frem til, at respondenterne opfattede chokolade som det produkt, 

der var mest hedonic. I vores spørgeskemaundersøgelse fandt vi frem til, at danske forbrugere var 

mere tilbøjelige til at give en positiv respons på en reklame, hvor der var et match imellem 

endorserens etnicitet og produktets oprindelsesland. Vores undersøgelse viste, at for 

subattributterne ‘reklame-attitude’ og ‘brand-attitude’ havde respondenterne en statistisk signifikant 

mere positiv ‘respons over for reklamen’, når det var en dansk celebrity, som endorsede produktet 

frem for en udenlandsk celebrity. Reklamen med den danske celebrity blev også evalueret til at 

have en smule stærkere budskab, en mere positiv produkt-attitude og en højere købsintention i 

forhold til den udenlandske endorser, men forskellen her var ikke statistisk signifikant. Disse 

resultater afspejler vores forventninger som udtrykt i H4, og derfor kunne vi på baggrund af, at den 

danske endorser klarede sig bedre på alle fem parameter, konkludere, at H4 på baggrund af 

spørgeskemaundersøgelsen blev bekræftet. 

 

Vores interviewundersøgelse viste, ligesom i spørgeskemaundersøgelsen, en mere positiv respons 

over for reklamen med den danske celebrity endorser end med den udenlandske celebrity endorser. 

Nærmere bestemt fandt vi en klar forskel på følgende fire parametre. Reklamens budskab blev 

opfattet som mere troværdig, da informanterne så hans danskhed som en mere naturlig tilknytning 

til produktet, samt at de bedre kunne relatere sig til ham. Attituden over for produktet blev opfattet 

som bedre tilpasset til de danske forbrugere, og antagelsen om danske produkters høje kvalitet blev 

ligeledes forstærket. Attituden over for reklamen og brandet var ligeledes mere positiv og 

troværdig, da der var en stærkere relation mellem brandet, endorseren og forbrugerne på grund af 

nationalitet. Købsintention var stort set uændret for begge celebrity endorsere, dog var der en, der 

gav udtryk for en højre grad af købsintention ved den danske celebrity. Informanternes ‘respons 

over for reklamen’ var altså for alle fem subattributter mere positiv over for reklamen med den 

danske celebrity frem for den udenlandske celebrity, hvilket stemmer overens med H4. Vi kunne 

derfor, på baggrund af interviewundersøgelsen, bekræfte H4.  
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Sammenlagt kan vi altså konkludere, at H4 er bekræftet på baggrund af resultaterne i vores 

spørgeskemaundersøgelse og interviewundersøgelse.  

 

Resultaterne af vores undersøgelser viste, at når der for et dansk hedonic-produkt var et match 

imellem endorserens etnicitet og produktets oprindelsesland, var graden af forbrugernes positive 

respons over for reklamen markant højere, end når der var et mismatch imellem endorserens 

etnicitet og produktets oprindelsesland. Dette understøtter vores antagelse baseret på et etnicitets-

teoretisk synspunkt i hypotese H4.  

 

Ifølge Schleifer og Dunn har en persons nationale referencegruppe stor indflydelse på hans eller 

hendes attituder og holdninger, hvilket vil lede til en øget opfattelse af fælleshed, som vil øge 

effektiviteten af en reklame (Schleifer & Dunn, 1968). Dette blev bekræftet i vores interviews, i og 

med at deltagerne opfattede den danske endorser som mere troværdig end den udenlandske 

endorser, da de forventede, at de havde flere værdier og referencer tilfælles med den danske 

endorser. Reklamen var som et resultat af dette også mere effektiv over for vores danske 

testpersoner. Dermed kan vi konkludere, at deltagerne opfattede den danske celebrity endorser som 

en del af deres nationale referencegruppe.  

 

Tidligere studier var kommet frem til, at kun i de tilfælde, hvor forbrugeren udvikler en ‘etnisk 

selvbevidsthed’, ville han eller hun behandle og relatere den etniske information i en reklame i 

forhold til sin egen selvopfattelse og deraf evaluere reklamen mere positivt (Forehand & 

Deshpandé, 2001). Resultaterne fra vores undersøgelser kunne tyde på, at deltagerne havde udviklet 

en ‘etnisk selvbevidsthed’, i og med at reklamen med den danske celebrity var blevet evalueret 

mere positivt på alle fem subattributter i forhold til reklamen med den udenlandske celebrity. 

 

Deltagerne i vores interviews begrundede mange af deres præferencer for reklamen endorset af den 

danske celebrity med grundlag i etnisk forhold. Deltagerne opfattede den danske celebrity som 

mere mulig at relatere til, som havende værdier, omgivelser, levevilkår og en opførsel, der lignede 

deres egen, som en bedre repræsentant for produktet, som mere troværdig og som havende mere 

viden om og højere involvering i produktet, hovedsageligt baseret på deres fælles etnicitet (dansk). 

Deltagerne opfattede den udenlandske endorser som, at han var en utroværdig repræsentant for 

produktet, at han havde en lille viden om og involvering i produktet, at han var meget politisk 
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korrekt, og at han levede det hurtige liv, hovedsageligt baseret på hans amerikanske etnicitet. Disse 

resultater var i tråd med Forehand og Deshpandés teori om etnisk selvbevidsthed, da det tydede på, 

at informanterne i vores interviews alle havde taget stilling til det etniske aspekt af reklamen, 

hvilket havde det resultat, at de evaluerede reklamen med den danske celebrity endorser mere 

positivt end reklamen med den udenlandske celebrity endorser (Forehand & Deshpandé, 2001). 

 

For at danne en bedre forståelse af, hvad i reklamen der aktiverede deltagernes ‘etniske 

selvbevidsthed’, kiggede vi nærmere på reklamens ’ethnic primes’. ’Ethnic primes’ forstærker 

‘etnisk selvbevidsthed’ og blev defineret som visuelle eller verbale referencer, som henledte 

opmærksomheden på etnicitet. Når modtageren blev mere ‘etnisk selvbevidst’, var han mere 

tilbøjelig til ubevidst etnisk processering og kategorisering, hvilket påvirkede ham til at respondere 

mere positivt over for en endorser af samme etnicitet (Forehand & Deshpandé, 2001). Vores 

reklamer indeholdt et højt antal af ’ethnic primes’ med relation til Danmark og danskhed, først og 

fremmest den danske endorser. Navnet på brandet var ’Svane’, hvilket også er betegnelsen for 

Danmarks nationalfugl, ’dansk chokolade’ blev nævnt i produktbeskrivelsen samt skrevet med 

kapitæler øverst på reklamen, og på produktets emballage stod der ’danskproduceret’. Alle disse 

danske ’ethnic primes’ stod i kontrast til den udenlandske endorser og hans citat, som var skrevet på 

engelsk. De mest effektfulde ’ethnic primes’ var den visuelle afbildning af de to endorsere. Som før 

beskrevet ledte billedet af disse to til en meget etnisk præget opfattelse og evalueringer af de to 

reklamer. Udover endorseren lagde informanterne i interviewene også mærke til de to citater. De 

følte, at det danske citat passede bedre til produktet, og de beskrev det engelske citat som 

“mærkeligt” i relation til det danske produkt. Der blev også lagt mærke til, at produktet var 

danskproduceret, hvilket informanterne opfattede, som om produktet derved ville have en højere 

kvalitet, set i forhold til hvis produktet var produceret i USA. Informanterne sagde desuden direkte, 

at nationaliteten af endorseren havde en stor betydning, i og med at det var et dansk produkt, hvilket 

gjorde, at den danske endorser passede bedre til reklamen (Forehand & Deshpandé, 2001). 

 

For at forbrugeren ville opfatte endorseren som en del af hans ’in-group’ og ville karakterisere ham 

som ”ligesom mig” og produktet som ”for mig”, var det vigtigt, at denne opfattede reklamen som 

værende målrettet til pågældende. ’Ethnic primes’ spillede en vigtig rolle i at målrette reklamen til 

forbrugerne, i og med at deres egenskab var at trække forbrugernes opmærksomhed hen på 

endorserens og forbrugernes fællestræk, deres etnicitet. Dette ville øge sandsynligheden for, at 
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forbrugerne følte, at reklamen var målrettet dem. Det, at informanterne tydeligvis bemærkede flere 

’ethnic primes’, at deres opfattelse af reklamerne var meget etnisk præget, og at de havde en mere 

positiv opfattelse af den danske endorser, kunne tyde på, at de forskellige ’ethnic primes’ var 

lykkedes med at styrke forbrugerens ‘etniske selvbevidsthed’. Som et resultat af denne øgede 

‘etniske selvbevidsthed’ blev lighederne mellem dem selv og den danske endorser fremhævet, 

hvilket fik dem til at evaluere den danske endorser mere positivt end den udenlandske endorser på 

baggrund af deres etnicitet, hvilket yderligere øgede chancen for, at deltagerne ville opfatte 

endorseren som en del af deres ’in-group’. Vores resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og 

interviewene støtter derfor op om teorien om ‘etnisk selvbevidsthed’ (Forehand & Deshpandé, 

2001). I og med at ‘ethnic primes’ tydeligvis har haft en stor indflydelse på deltagernes opfattelse af 

reklamerne, kan der argumenteres for, at danske reklamer, der ikke indeholder ligeså mange ‘ethnic 

primes’, muligvis ikke vil opleve en lige så markant forskel på det at bruge en dansk frem for en 

udenlandsk celebrity endorser. 

 

Vi kan derfor med forbehold for de omdiskuterede aspekter konkludere, at det på det danske 

marked, for en dansk virksomhed, bedre kan betale sig at anvende en dansk celebrity endorser for et 

dansk, hedonic-produkt, da danske forbrugere (20-30) vil have en mere positiv ‘respons over for 

reklamen’ end ved brug af en udenlandsk celebrity endorser. 

5.5 Derudover... 
Vi kunne yderligere dokumentere et interessant resultat af vores undersøgelse. Selvom den danske 

celebrity (i forhold til den udenlandske celebrity) blev opfattet mere troværdig for både et dansk 

utilitarian- og hedonic-produkt,  så var forskellen i opfattelse mellem den danske og udenlandske 

celebrity, markant mindre for et utilitarian-produkt, end den var for et hedonic-produkt. På 

baggrund af vores resultater må vi antage, at grunden til dette kunne være kulturelt betinget. 

Danmark er og blev også af deltagerne opfattet som et land, der er kendt for deres høje kvalitet, når 

det kommer til nydelsesprodukter (hedonic) som for eksempel specialøl, designmøbler, bacon og 

wienerbrød . Vi antager derfor, at de danske forbrugere trods alt har opfattet det som mere 

troværdigt, at en udenlandsk endorser ville endorse et dansk nydelsesprodukt, som i dette tilfælde 

var chokolade, da chancen for, at udlændinge har hørt om dansk chokolade, nok er højere end 

chancen for, at de har hørt om tandpasta (utilitarian). Dette forklarer dermed grunden til, at den 
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danske celebrity var markant bedre end den udenlandske celebrity for et utilitarian-produkt, samt 

hvorfor forskellen ikke var lige så markant for et hedonic-produkt.  

5.6 Konklusion 
Formålet med denne afhandling var at undersøge, hvordan effekten adskiller sig ved brugen af 

udenlandske celebrity endorsere vs. danske celebrity endorsere for henholdsvis danske utilitarian-

produkter og danske hedonic-produkter på det danske marked, og hvorfor det har en effekt på 

danske forbrugere mellem 20 til 30 år. Konklusionen af de opstillede hypoteser er opsummeret i 

tabel 5. 

 

De første to hypoteser, H1 og H2, undersøgte den opfattede forskel på de to celebrity endorsere 

(dansk/amerikansk) i relation til ‘credibility’ og ‘attraktivitet’ i relation til et dansk produkt. Baseret 

på både spørgeskemaundersøgelsen (quasi-eksperimentet) og interviewundersøgelsen blev der 

fundet evidens for, at den danske celebrity endorser blev opfattet som mere credible og attraktiv end 

den udenlandske celebrity endorser i relation til et dansk produkt. Resultaterne viste, at den danske 

celebrity blev opfattet som mere credible, da hans danske nationalitet matchede produktets 

oprindelsesland, hvilket gjorde, at deltagerne så ham som mere troværdig og havende et større 

kendskab til produktet. Den danske celebrity blev opfattet som mere attraktiv, da hans danske 

nationalitet matchede deltagernes nationalitet, hvilket gjorde, at han blev opfattet som mere likeable 

og som havende en større grad af similarity i form af fælles værdier og normer, hvilket gjorde, at de 

danske forbrugere bedre kunne identificere sig selv med ham. Dermed vil den danske celebrity 

endorser fremstå bedre i de 20-30-årige danske forbrugeres øjne, når det kommer til ‘credibility’ og 

‘attraktivitet’, hvilket vil gøre reklamen mere effektiv, når der reklameres for et dansk produkt.  

 

De to sidste hypoteser, H3 og H4, undersøgte deltagernes ‘respons over for reklamen’ for 

henholdsvis et utilitarian- (H3) og hedonic-produkt (H4) på baggrund af celebrity endorsernes 

etnicitet (dansk/amerikansk). Baseret på både spørgeskemaundersøgelsen (quasi-eksperimentet) og 

interviewundersøgelsen fandt vi evidens for, at reklamerne med den danske celebrity endorser i 

begge tilfælde blev mere positivt opfattet end reklamerne med den udenlandske celebrity. 

Resultaterne viste, at grunden til, at reklamen for det danske utilitarian-produkt blev opfattet mere 

positivt med den danske celebrity, skyldtes, at de danske forbrugere ikke opfattede den danske 

celebrity som havende et etnocentrisk bias. Forbrugerne associerede i forvejen danske produkter 
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med høj kvalitet, og dette i sammenspil med deres nationalfølelse gjorde, at de i stedet opfattede 

endorserens udsagn som et udtryk for den ‘ekstern realitet’. I modsætning til den danske celebrity 

blev den udenlandske celebrity opfattet som havende et videns- og rapporteringsbias, da han ingen 

forbindelse havde til det danske utilitarian-produkt. Resultaterne viste, at grunden til, at reklamen 

for det danske hedonic-produkt blev opfattet mere positivt med den danske celebrity, skyldtes, at de 

danske forbrugeres ‘etniske selvbevidsthed’ blev forstærket af de mange ‘ethnic primes’ i reklamen. 

Dette forstærkede forbrugernes ligheder i relation til reklamen med den danske celebrity og 

forskellighederne i relation til reklamen med den udenlandske celebrity. De så derfor den danske 

celebrity som en del af deres ’in-group’, hvilket var med til at styrke troværdigheden af reklamen 

samt øge deltagernes positive ‘respons over for reklamen’ med den danske celebrity endorser. 

 

	
Tabel 5: Konklusion i Relation til Hypoteserne 

Kapitel 6: Ledelsesmæssige Anbefalinger 
På baggrund af vores undersøgelse kom vi frem til en række resultater og forbrugerindsigter, når det 

gælder brugen af nationale vs. internationale celebrity endorsere for et dansk utilitarian- og 

hedonic-produkt i en dansk kontekst. I overensstemmelse med disse resultater vil vi komme med en 

række anbefalinger, specielt henvendt til danske virksomheder og reklamebureauer, der allerede 

benytter eller har et ønske om at benytte celebrity endorsement. 

 

For det første fandt vi empiriske beviser for, at en dansk celebrity endorser ville blive opfattet som 

mere credible for et dansk produkt end en udenlandsk celebrity endorser på det danske marked. Det 

var specielt ‘trustworthiness’, der havde en indvirkning på den samlede ‘credibility’. De danske 

forbrugere opfattede den danske celebrity som mere ‘trustworthy’ på baggrund af deres fælles 
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etnicitet, hvilket ledte til antagelser om, at den danske celebrity endorser havde et større kendskab 

til produktet, mente det, han sagde, og at forbrugerne og ham havde fælles værdier. Dette tyder på, 

at i de tilfælde, hvor en dansk virksomhed ønsker at benytte en celebrity endorser som talsperson 

for et produkt (og dermed fremstille det, som om celebrity endorseren selv anvender produktet), vil 

en dansk celebrity endorser være at foretrække. De danske forbrugere ville derfor grundet samme 

etnicitet opfatte det som mere troværdigt og muligt, at den danske celebrity endorser rent faktisk 

selv bruger produktet. Et eksempel på en reklame, der ikke tog højde for dette aspekt, er 

Kærgårdens celebrity endorsement-reklame med den udenlandske celebrity, Forest Whitaker som 

talsperson for deres danske smørprodukt. Arla, der stod bag reklamen, erkendte efterfølgende, at 

den var mislykket netop på grund af en manglende relation imellem celebrity endorseren og 

produktet (Graversen, 2015).  

 

For det andet fandt vi empiriske beviser for, at en dansk celebrity endorser ville blive opfattet som 

mere attraktiv for et dansk produkt end en udenlandsk celebrity endorser på det danske marked. Det 

var specielt ‘likeability’ og ‘similarity’, der havde en indvirkning på den samlede attraktivitet. De 

danske forbrugere opfattede den danske endorser som mere likeable og similar pga. demografisk og 

ideologisk similarity, hvilket betød, at de bedre kunne identificere sig med den danske endorser, da 

de antog, at de havde samme værdier og overbevisninger, eftersom de var vokset op i samme kultur. 

Dette underbygger yderligere anbefalingen om, at danske virksomheder, der ønsker at benytte sig af 

en talsperson for deres produkt, bør benytte en dansk endorser, da forbrugerne derved bedre kan 

identificere sig med endorseren. 

 

For det tredje fandt vi empiriske beviser for, at en reklame for et dansk utilitarian-produkt med en 

dansk celebrity endorser ville blive opfattet mere positivt end med en udenlandsk celebrity 

endorser. Respondenterne opfattede specielt ‘styrke af budskab’, ‘produkt-attitude’, ‘reklame-

attitude’ og ‘brand-attitude’ som mere positivt i reklamen med den danske celebrity endorser. Dette 

var i modstrid med H3, da deltagerne opfattede den udenlandske endorser som havende et videns- 

og rapporteringsbias og den danske endorser som motiveret af den eksterne realitet. Dette antyder, 

at i de tilfælde, hvor danske virksomheder ønsker at benytte celebrity endorsement for et utilitarian-

produkt på det danske marked, skal de anvende en dansk celebrity, da vi på baggrund af vores 

resultater må antage, at produktets utilitarian-natur drastisk sænker troværdigheden for, at den 

udenlandske celebrity overhovedet skulle have nogen viden (vidensbias) eller interesse 
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(rapporteringsbias) i produktet. Samtidig forventer vi, at den danske celebritys endorsement af et 

dansk produkt ikke af danskere vil blive opfattet, som om han på grund af samme nationalitet vil 

være mere positivt stemt over for produktet (rapporteringsbias). Der var ikke den store forskel på 

‘købsintentionen’, men vi vil alligevel anbefale danske virksomheder at anvende en dansk celebrity 

endorser, da han/hun og reklamen vil blive mere positivt opfattet, hvilket vil underbygge en mere 

langsigtet image-strategi. 

 

For det fjerde fandt vi empiriske beviser for, at en reklame for et dansk hedonic-produkt med en 

dansk celebrity endorser ville blive opfattet mere positivt end med en udenlandsk celebrity 

endorser. Respondenterne opfattede specielt ‘reklame-attitude’ og ‘brand-attitude’ som mere 

positivt i reklamen med den danske celebrity endorser. Vores studie understøttede H4 om, at de 

danske forbrugere ville opfatte og derfor blive påvirket af, at den danske endorser var en del af 

deres nationale referencegruppe. Resultaterne tydede desuden på, at respondenterne havde udviklet 

en ‘etnisk selvbevidsthed’, som var blevet yderligere forstærket af de forskellige ‘ethnic primes’. 

Dette resulterede i, at de opfattede den danske endorser som mere positiv, da de havde samme 

etnicitet, hvilket gjorde, at deltagerne følte, at reklamen var mere målrettet til dem. Dette tyder på, 

at danske virksomheder, som i forvejen opfattes som meget danske, skal anvende en dansk endorser 

på det danske marked, da man kan se vores reklames ‘ethnic primes’ som en simulering af de 

associationer, forbrugere allerede har over for velkendte, danske virksomheder med et dansk image. 

Vi må derfor antage, at de danske forbrugeres associationer vil fungere som ‘ethnic primes’ og som 

følge deraf forstærke forbrugernes ‘etniske selvbevidsthed’, hvilket vil få dem til at respondere 

mere positivt over for en relame med en dansk celebrity endorser.  

Kapitel 7: Afgrænsning og Fremtidig Forskning 
Med udgangspunkt i vores afgrænsninger, den teoretiske ramme for afhandlingen samt vores 

resultater vil vi nu præsentere yderligere forslag til fremtidige undersøgelsesområder, der også 

kunne have været relevante.  

 

I forbindelse med den empiriske indsamling samt analysen af resultaterne fandt vi indikationer på 

andre variabler, der kunne have været relevante at inddrage, som derfor lægger op til yderligere 

undersøgelser af samme fænomen. Flere af vores informanter gav udtryk for endnu et interessant 

aspekt, der havde indflydelse på opfattelsen af reklamerne. De pointerede, at blikfanget for 
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reklamen ville være større ved brug af den udenlandske celebrity endorser end med den danske 

celebrity endorser, da det ville være mere opsigtsvækkende (4.7.4.3). Det kunne derfor være 

interessant for fremtidige undersøgelser at inddrage brand awareness som et yderligere perspektiv at 

undersøge (Percy, 2008: 92-95). I og med at vi fandt indikationer på, at den udenlandske celebrity 

endorser ville skabe større brand awareness end den danske celebrity endorser, forøger dette også 

risikoen for, at den udenlandske celebrity endorser tager opmærksomheden fra selve brandet og 

produktet. Denne risiko bliver med andre ord også kaldet ’The Vampire Effect’, da den 

udenlandske stjerne ville ”suge” opmærksomheden fra det reklamerede brand eller produkt (Kuvita 

& Karlíček, 2014). Dette aspekt kunne yderligere være interessant at undersøge i forbindelse med 

brand awareness. 

 

Derudover fandt vi også indikationer på, at vores informanter i interviewundersøgelsen lagde 

specifik vægt på forskellige aspekter, der kun vedrørte de specifikke celebrity endorsere, vi brugte 

som repræsentanter for henholdsvis en dansk (Nikolaj Lie Kaas) og udenlandsk celebrity endorser 

(Leonardo DiCaprio). Dette viser, at de enkelte associationer, forbrugerne har til hver enkelt 

celebrity endorser, spiller en rolle i den generelle opfattelse. Dermed giver dette evidens for, at 

McCrackens (1989) teori ’The Meaning Transfer Model’ også ville være relevant at inddrage som 

et aspekt. Han pointerer nemlig, at enhver celebrity endorser vil pålægge produktet og brandet en 

specifik mening, alt efter hvilke meninger forbrugerne har til den specifikke celebrity endorser 

(McCracken, 1989). I vores undersøgelse var fokusset at undersøge, hvilken effekt celebrity 

endorsernes nationalitet havde, og derfor forsøgte vi at finde to celebrities, der mindede så meget 

som muligt om hinanden, så det kun var deres nationalitet, der adskilte dem (4.1). Det lykkedes 

langt hen ad vejen, men da det står klart nu, at man ikke kan undgå, at forbrugerne pålægger en 

allerede eksisterende association til de to celebrity endorsere, ville det være relevant for fremtidige 

undersøgelser at undersøge samme fænomen med brug af ’The Meaning Transfer Model’. 

 

Ydermere har vi i reklamerne benyttet ‘ethnic primes’ for eksplicit at eksemplificere, at det er 

danske produkter og brands, der bliver reklameret for. Dette kunne have medført, at det har styrket 

de undersøgte forbrugeres ‘etniske selvbevidsthed’, hvilket kan have haft indflydelse på vores 

resultater. Det kunne derfor være interessant at udarbejde samme undersøgelse uden at benytte 

‘ethnic primes’ for at se, om dette ville have en effekt på resultatet. I reklamerne har vi også 

benyttet os af fiktive brands og produkter for at mindske forudindtagede associationer. Men 
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omvendt ville det også have været interessant at undersøge eksisterende brands og produkter, som 

forbrugerne allerede ville have haft forskellige associationer til. 

 

Derudover, på baggrund af at vi har afgrænset os til at udføre undersøgelsen i en dansk kontekst 

med danske forbrugere i alderen 20-30 år, kunne det være interessant at udføre undersøgelsen med 

andre målgrupper. Herunder både aldersmæssigt, men også med et større udsnit af befolkningen for 

at kunne gøre resultatet mere generaliserbart. Den undersøgte trend, hvor nationale brands benytter 

udenlandske celebrity endorsere over for forbrugere med samme nationalitet som brandet, ses også i 

andre lande. F.eks. i Norge, hvor en norsk bank har benyttet sig af den amerikanske skuespiller 

George Clooney som celebrity endorser, hvilket gør denne undersøgelse yderligere interessant at 

foretage i andre kontekster end en dansk (Ingemann, 2012). 
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Bilag 
	

1: Forundersøgelser 

Bilag 1a: Spørgeskema for Udvælgelse af Celebrity 
 
Tak fordi du har lyst og tid til at deltage i denne spørgeundersøgelse. 
 
Denne spørgeundersøgelse er en del af vores specialeafhandling på Copenhagen Business School, 
som omhandler Celebrity Endorsement.  
 
Dataen vi indsamler vil udelukkende blive benyttet i vores afhandling og vil være fuldstændig 
anonym.  
 
Spørgeundersøgelsen vil tage omkring 5 minutter at gennemføre. 
  
 
Vi vil nu bede dig om at tilkendegive dit kendskab og din holdning til en række kendte 
personligheder. 

Besvar venligst om du ved hvem følgende person er:  
 
Nikolaj Lie Kaas 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Nikolaj Lie Kaas er, hvor 1 = ekstrem 
uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 
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Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Nikolaj Lie Kaas er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

Besvar venligst om du ved hvem følgende person er:  
 
Pilou Asbæk 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Pilou Asbæk er, hvor 1 = ekstrem 
uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Pilou Asbæk er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 
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(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

 
 

Besvar venligst om du ved hvem følgende person er:  
 
Mads Mikkelsen 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Mads Mikkelsen er, hvor 1 = ekstrem 
uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Mads Mikkelsen er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

Besvar venligst om du ved hvem følgende person er: 
 
Nicolas Bro 
(1) q Ja 
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(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Nicolas Bro er, hvor 1 = ekstrem 
uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Nicolas Bro er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

 
Besvar venligst om du ved hvem følgende person er:  
 
Jarl Friis Mikkelsen 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Jarl Friis Mikkelsen er, hvor 1 = 
ekstrem uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 
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(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Jarl Friis Mikkelsen er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

Besvar venligst om du ved hvem følgende person er:  
 
Leonardo DiCaprio 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Leonardo DiCaprio er, hvor 1 = 
ekstrem uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Leonardo DiCaprio er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 
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(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

Besvar venligst om du ved hvem følgende person er: 
 
Zach Galifianakis 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Zach Galifianakis er, hvor 1 = 
ekstrem uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Zach Galifianakis er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 
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Besvar venligst om du ved hvem følgende person er: 
 
George Clooney 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysiskattraktiv du synes George Clooney er, hvor 1 = ekstrem 
uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes George Clooney er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

Besvar venligst om du ved hvem følgende person er:  
 
Brad Pitt 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Brad Pitt er, hvor 1 = ekstrem 
uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 
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(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Brad Pitt er, hvor 1 = ekstrem unlikeable 
og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

Besvar venligst om du ved hvem følgende person er:  
 
Jake Gyllenhaal 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor fysisk attraktiv du synes Jake Gyllenhaal er, hvor 1 = ekstrem 
uattraktiv og 9 = ekstrem attraktiv. 
(1) q 1 (Ekstrem uattraktiv) 

(2) q 2 (Meget uattraktiv) 

(3) q 3 (Moderat uattraktiv) 

(4) q 4 (En smule uattraktiv) 

(5) q 5 (Hverken attraktiv eller uattraktiv) 

(6) q 6 (En smule attraktiv) 

(7) q 7 Moderat attraktiv) 

(8) q 8 (Meget attraktiv) 

(9) q 9 (Ekstrem attraktiv) 
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Angiv venligst på en skala fra 1-9 hvor 'likeable'* du synes Jake Gyllenhaal er, hvor 1 = ekstrem 
unlikeable og 9 = ekstrem likeable. 
*Med 'likeable' menes der: behagelig og let at holde af. 
(1) q 1 (Ekstrem unlikeable) 

(2) q 2 (Meget unlikeable) 

(3) q 3 (Moderat unlikeable) 

(4) q 4 (En smule unlikeable) 

(5) q 5 (Hverken likeable eller unlikeable) 

(6) q 6 (En smule likeable) 

(7) q 7 Moderat likeable) 

(8) q 8 (Meget likeable) 

(9) q 9 (Ekstrem likeable) 

 
Afslutningsvis vil vi bede dig oplyse følgende persondata:  
 
Køn 
(1) q Mand 

(2) q Kvinde 

Alder 
(1) q Under 15 

(2) q 15-20 

(3) q 21-25 

(4) q 26-30 

(5) q 31-35 

(6) q 36-50 

(7) q 50+ 

Status 
(1) q Single 

(2) q I et forhold 

(3) q Forlovet 

(4) q Gift 

(5) q Sepereret 

(6) q Skilt 

(7) q Enke/enkemand 

Har du børn? 
(1) q Ja 

(2) q Nej 
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Nationalitet 
(1) q Dansk 

(2) q Anden (venligst specificer) _____ 

Hvor i Danmark bor du? 
(1) q Region Nordjylland 

(2) q Region Midtjylland 

(3) q Region Syddanmark 

(4) q Region Sjælland 

(5) q Region Hovedstaden 

(6) q Bor ikke i Danmark 

Beskæftigelse 
(1) q Arbejdsløs 

(2) q Studerende 

(3) q Deltidsansat 

(4) q Fuldtidsansat 

(5) q Andet 

 
MANGE TAK FOR HJÆLPEN! 
 
Dit indput er meget værdsat.  
 
Ha' en vidunderlig dag! 
 
De bedste hilsener, 
 
Mikkel Gudiksen & Peter Blæsbjerg Trebbien 
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Bilag 1b: Udregning for Udvælgele af Celebrity 
 
Udvælgelse af celebrity: 

 
Datasæt: 
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Bilag 1c: Spørgeskema for Udvælgelse af Produkttype 
 
Tak fordi du har lyst og tid til at deltage i denne spørgeundersøgelse. 
 
Denne spørgeundersøgelse er en del af vores specialeafhandling på Copenhagen Business School, som 
omhandler Celebrity Endorsement.  
 
Dataen vi indsamler vil udelukkende blive benyttet i vores afhandling og vil være fuldstændig anonym.  
 
Spørgeundersøgelsen vil tage omkring 2 minutter at gennemføre. 
  

 
Vi vil nu bede dig klassificere en række produkter ud fra om du opfatter dem som primært hedonic, 
utilitarian, begge dele eller ingen af delene. 
 
Herunder ses en definition af henholdsvis hedonic og utilitarian produkter: 
 
Hedonic produkter - Nydelsesorienteret forbrug. Produkter som er behagelige, underholdende, 
eksperimentelle, og som appellerer til sanserne. Købet af disse produkter kan bringe følelser af skyld, og 
denne skyldfølelse kan måske formindske nydelsen ved forbruget af produktet. 
 
Utilitarian produkter - Målorienteret forbrug. Produkter som er brugbart, praktisk, funktionelt og som 
man normalt køber for at fuldføre en nødvendig funktion eller opgave i ens liv. Ingen skyldfølelse 
kommer af at købe disse produkter, og relativ lidt nydelse er forbundet med forbruget af disse. 
 
Nærlæs venligst overstående og klassificer derefter følgende produkter: 

Tandpasta 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 

(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

Parfume 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 

(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

Høretelefoner 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 
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(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

Køkkenknive 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 

(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

Solbriller 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 

(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

Chokolade 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 

(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

Øl 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 

(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

Støvsuger 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 

(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

TV 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 

(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 

Armbåndsur 
(1) q Hedonic (nydelsesorienteret forbrug) 
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(2) q Utilitarian (målorienteret forbrug) 

(3) q Både hedonic og utilitarian 

(4) q Hverken hedonic eller utilitarian 
 

Afslutningsvis vil vi bede dig oplyse følgende persondata:  

Køn 
(1) q Mand 

(2) q Kvinde 

Alder 
(1) q Under 15 

(2) q 15-20 

(3) q 21-25 

(4) q 26-30 

(5) q 31-35 

(6) q 36-50 

(7) q 50+ 

Status 
(1) q Single 

(2) q I et forhold 

(3) q Forlovet 

(4) q Gift 

(5) q Sepereret 

(6) q Skilt 

(7) q Enke/enkemand 

Har du børn? 
(1) q Ja 

(2) q Nej 

Nationalitet 
(1) q Dansk 

(2) q Anden (venligst specificer) _____ 

Hvor i Danmark bor du? 
(1) q Region Nordjylland 

(2) q Region Midtjylland 

(3) q Region Syddanmark 

(4) q Region Sjælland 
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(5) q Region Hovedstaden 

(6) q Bor ikke i Danmark 

Beskæftigelse 
(1) q Arbejdsløs 

(2) q Studerende 

(3) q Deltidsansat 

(4) q Fuldtidsansat 

(5) q Andet 

 

MANGE TAK FOR HJÆLPEN! 
 
Dit indput er meget værdsat.  
 
Ha' en vidunderlig dag! 
 
De bedste hilsener, 
 
Mikkel Gudiksen & Peter Blæsbjerg Trebbien 
 

Bilag 1d: Udregning for Udvælgelse af Produkttype 
Udvælgelse af produkt: 
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Datasæt: 

	

2: Quasi-eksperiment  

Bilag 2a: Spørgeskema for Quasi-eksperiment 
Side 1) 

Tak fordi du har lyst og tid til at deltage i denne spørgeskemaundersøgelse. 
 
Denne spørgeskemaundersøgelse er en del af vores speciale på Copenhagen Business School, som 
omhandler Celebrity Endorsement.  
 
Den data vi indsamler vil udelukkende blive benyttet i vores afhandling, og vil være fuldstændig 
anonym.  
 
Spørgeskemaundersøgelsen vil tage omkring 10 minutter at gennemføre. 

 

Side 2) 
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På næste side vil du få vist en print reklame. Det er vigtigt, at du bruger lidt tid på at se den, og 
læser hvad der står. Du vil kun få lov til at se reklamen én gang, og hele spørgeskemaet er bygget 
op omkring din holdning, og vurdering af indholdet.  
 
Vær opmærksom på, at det er muligt at zoome ind og ud på selve reklamen, hvis det er nødvendigt.  
 
Når du føler at du er klar, så trykker du på pilen til højre, og så begynder spørgeskemaet. Du vil 
løbende blive instrueret i hvordan de enkelte spørgsmål skal besvares.  
 
God fornøjelse. 

 

Side 3) 

(Her blev indsat en af de fire reklamer fra bilag 2b-2e) 

 

Side 4) 

Du har nu set reklamen. Vi vil nu bede dig om at tilkendegive dit kendskab til celebrity endorseren* 
i reklamen. Det er ikke tilladt at gå tilbage og se reklamen igen. 

 
*En celebrity endorser er et individ, der nyder offentlighedens genkendelse, og som bruger denne 
genkendelse på vegne af et forbrugergode, ved at optræde med det i en reklame. 

 

Side 5) 

S1: Besvar venligst om du ved hvem celebrity endorseren, som medvirker i reklamen, er: 

 
 

Side 6) 

Vi vil nu bede dig om at vurdere celebrity endorseren i relation til produktet (chokoladen). 
 
Du skal vurdere celebrity endorseren i relation til produktet på en skala fra 1-7, ved at indikere i 
hvor høj eller hvor lille grad, du synes celebrity endorseren passer på de nævnte kriterier. 

 

Side 7) 

S2: Angiv venligst graden af hvordan du opfatter celebrity endorseren i reklamen, udfra følgende 
kriterier i relation til det reklamerede produkt på en skala fra 1-7: 
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Side 8) 

S3: Angiv venligst graden af hvordan du opfatter celebrity endorseren i reklamen, udfra følgende 
kriterier i relation til det reklamerede produkt på en skala fra 1-7: 

 
*En person er dependable, når man kan gå til personen med fuld tiltro til, at han eller hun vil give 
den ønskede assistance, når det virkelig gælder. 
 
**En person er reliable, når man kan regne med, at han eller hun ikke fejler i at udføre det der er 
forventet af personen, eller at fortælle den fulde sandhed. 

 

Side 9) 

Vi vil nu bede dig om at tilkendegive din holdning til celebrity endorseren. 
 
Dette gør du ved først at vurdere celebrity endorserens fysiske attraktivitet, og efterfølgende svare 
på hvor enig eller uenig du er i en række udsagn på en skala fra 1-7. 

 

Side 10) 

S4: Angiv venligst hvor fysisk attraktiv du synes celebrity endorseren er på en skala fra 1-7: 
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Side 11) 

S5: Angiv venligst graden af hvor enig du er i følgende udsagn på en skala fra 1-7: 

 
 

Side 12) 

Vi vil nu bede dig om at vurdere styrken af reklamens budskab. 

 

Side 13) 

S6: Angiv venligst graden af hvordan du opfatter reklamens budskab udfra følgende kriterier på en 
skala fra 1-7: 

 
 

Side 14) 
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Vi vil nu bede dig om at tilkendegive din opfattelse af det reklamerede produkt (chokoladen) udfra 
fire forskellige kriterier. 

 

Side 15) 

S7: Angiv venligst graden af hvordan din forventede opfattelse af det reklamerede produkt vil være, 
udfra følgende kriterier på en skala fra 1-7: 

 
 

Side 16) 

Vi vil nu bede dig om at tilkendegive din opfattelse af selve reklamen udfra forskellige kriterier. 

 

Side 17) 

S8: Angiv venligst graden af din overordnede opfattelse af selve reklamen, udfra følgende kriterier 
på en skala fra 1-7: 

 
 

 

Side 18) 

S9: Angiv venligst graden af din overordnede opfattelse af selve reklamen udfra følgende kriterier 
på en skala fra 1-7: 
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*Likeable betyder behagelig og let at holde af. 

 

Side 19) 

Vi vil nu bede dig om at tilkendegive din opfattelse af selve brandet udfra tre forskellige kriterier. 

 

Side 20) 

S10: Angiv venligst graden af hvordan du opfatter selve brandet udfra, følgende kriterier på en 
skala fra 1-7: 

 
*Favorabel betyder når noget er særlig gunstig. 

 

Side 21) 

Vi vil nu bede dig om at tilkendegive din interesse i produktet (chokoladen), som er vist i reklamen. 

 

Side 22) 

S11: Angiv venligst graden af din interesse i det reklamerede produkt, udfra følgende spørgsmål på 
en skala fra 1-7: 
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Side 23) 

Afslutningsvis vil vi bede dig oplyse nogle persondata. 

 

Side 24) 

S12: Køn 

 
Side 25) 

S13: Alder 

 
 

Side 26) 

S14: Status 

 
 



	 136	

Side 27) 

S15: Har du børn? 

 
 

Side 28) 

S16: Nationalitet 

 
 

Side 29) 

S17: Hvor i Danmark bor du? 

 
Side 30) 

S18: Beskæftigelse 
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Side 31) 

S19: Til sidst vil vi spørge dig om du evt. kunne have lyst til at deltage i et interview vedr. celebrity 
endorsement? 

Interviewet vil komme til at vare ca. 30 min. Skriv din mail nederst i tekstboksen, og det kan være 
du vil blive kontaktet af os, hvor vi kan aftale nærmere. Hvis ikke det har interesse, så trykker du 
bare videre uden at gøre noget.  
 
På forhånd mange tak for hjælpen.  
 
Din mailadresse: 

 
 

Side 32) 

TUSIND TAK FOR HJÆLPEN! 
 
Dit indput er meget værdsat.  
 
 
Ha' en vidunderlig dag! 
 
 
De bedste hilsener, 
 
Mikkel Gudiksen & Peter Blæsbjerg Trebbien 
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Bilag 2b: Reklame (dansk/utilitarian) 
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Bilag 2c: Reklame (dansk/hedonic) 
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Bilag 2d: Reklame (udenlandsk/utilitarian) 
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Bilag 2e: Reklame (udenlandsk/hedonic) 

 



	 142	

Bilag 2f: Udregning af p-værdi (er på vedhæftet USB-stick) 
	
Udregningen	af	p-værdi	har	vi	vedhæftet	i	tre	Excel-ark,	som	kan	finde	på	den	vedhæftede	
USB-stick.	Dette	skyldes	at	udregningerne	var	for	omfattende	til	at	kunne	blive	vist	i	word	
format.	

3: Interviewundersøgelse 

Bilag 3a: Transskribering af interview med informant A 
Produkttype: Utilitarian 

Længde: 22:24 minutter 

Interviewer: Vi er glade for at du kan deltage og vi vil inden vi kommer i gang kort fortælle hvad 

interviewet kommer til at handle om. 

Informant A: Yes. 

Interviewer: Interviewet kommer til at handle om celebrity endorsement i en dansk kontekst. 

Og med celebrity endorsement menes der en aftale imellem en kendt person og en organisation, 

med det formål at bruge den kendte person til at promovere organisationen. 

Informant A: Jaer. 

Interviewer: Okay? Og vi vil ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål om celebrity 

endorsement, og så vil vi dernæst vise dig to celebrity endorsement reklamer.  

Informant A: Mmh. 

Interviewer: Øh, som vi vil bede dig tage stilling til. 

Informant A: Okay. 

Interviewer: Inden vi går i gang, så vil jeg gøre dig opmærksom på at hele interviewet vil blive 

optaget. Og dine svar er anonyme og det vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale. 

Informant A: Yes, helt ok.  

1:00  

Interviewer: Godt. Og har du nogle spørgsmål inden vi går i gang?  
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Informant A: Nej.  

Interviewer: Godt. Så vil jeg starte med at oplyse din alder, køn og beskæftigelse.  

Informant A: Øh, indkøber, 25, og kvinde - hehe 

Interviewer: Så 25 år?  

Informant A: Ja – hehe. 

Interviewer: Okay, så starter vi med de der generelle introduktionsspørgsmål. Kan du komme i 

tanke om en reklame der benyttede sig af celebrity endorsement?  

Informant A: Øøh, George Clooney, øøøh, er det ikke espresso? Nespresso, ja.  

Interviewer: Ja, er der flere du kan komme i tanke om?  

Informant A: Øøøh, måske, øøh, er det YouSee? Der har ham der med fra "I Kina spiser de 

hunde"? hehe, du ved ikke hvad jeg snakker om? hehehe.  

2:00  

Interviewer: Er det Plenti?  

Informant A: Nej nej, ham der, der er med i ”Kina Spiser De Hunde”.  

Interviewer: Okay, Jeg ved ikke hvem det er. Så det er dem du kan, sådan på stående fod?  

Informant A: Ja. 

Interviewer: Det er også fint. Hvad er din personlige holdning til brugen af kendte mennesker i 

reklamer?  

Informant A: Jeg synes det er fint nok. Jeg har ikke noget imod det. Som sådan, tror jeg.  

Interviewer: Er det noget du kan uddybe? Hvordan du tænker når du ser en reklame med en kendt 

person, er det noget der sådan påvirker dig eller holder ekstra øje med det?  

Informant A: Jeg synes måske man ligge mere mærke til det, fordi man jo genkender personerne, 

altså de kendte. Så man ligger måske mere mærke til dem, end en som bare er en eller anden 

random. øøhm, men jeg synes ikke det er noget som jeg bliver som sådan påvirket af. Udover, man 

selvfølgelig måske husker produktet mere, eller hvad det nu måtte være.  
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3:00  

Interviewer: Cool, jeg vil så vise dig to reklamer nu, som du stille og roligt skal tage stilling til. 

Informant A: Ja.  

(Reklamerne bliver vist - og deltageren kigger på dem) 

Informant A: Jaer.  

Interviewer: Ved du hvem personerne i de to reklamer er, og hvad kan du fortælle om dem?  

Informant A: Ja. Begge to skuespillere. Mandlige.  

Interviewer: Jaer.  

Informant A: Øøhm, nok en af de største stjerner i USA, og nok en af de top 5 i Danmark.  

Interviewer: Kan du sige navnene på dem?  

Informant A: Nikolaj Lie Kaas og Leonardo DiCaprio.  

Interviewer: Okay, er der yderligere ting du kan fortælle om dem, hver især? Hvad du forbinder 

med dem?  

Informant A: Jeg tænker de har ret høj status, begge to. Altså, sådan indenfor filmverdenen. De er 

meget vellidt begge to. Og altså pæne mænd.  

4:00  

Interviewer: Ja, godt. Tak for det. Når du ser på produktet i reklamen, hvad forbinder du med det 

produkt?  

Informant A: Øøh. Tandpasta.  

Interviewer: Ja, men hvad forbinder du med det? Hvad bruger du tandpasta til, hvad ser du det som 

et slags produkt?  

Informant A: Altså, jeg ser det lidt som et luksus produkt. Ikke at tandpasta er luksus, for det er jo 

nødvendigt. Men selve den type tandpasta, som en luksus tandpasta.  

Interviewer: Okay, men når du siger, at du ser tandpasta som noget nødvendigt, hvordan det? Kan 

du uddybe det?  
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Informant A: Man skal børste tænder.  

Interviewer: Ja, så du ser det som en… 

Informant A: Nødvendighed, ja. Lidt ligesom toiletpapir.  

5:00  

Interviewer: Ja, godt. Tak skal du ha'. Vi vil nu bede dig om at fokusere på forskellene mellem de 

to celebrity endorsere i relation til det produkt du lige har snakket om.  

Informant A: Jaer.  

Interviewer: Okay? Så kommer første spørgsmål her. Hvad kan du sige om de to celebrity 

endorseres' ekspertise eller viden omkring produktet?  

Informant A: Øøhm, umiddelbart, så synes jeg ikke, at de... altså jeg vil sige, at de måske har 

samme statusagtigt, som den type tandpasta, i forhold til en Colgate tandpasta. Så matcher det her, 

begge to, bedre til den type tandpasta, end andet, men altså, i og med, at det er tandpasta. Altså nu 

ved jeg godt det er en celebrity, men det havde måske været mere troværdigt hvis det havde været 

en tandlæge. Men så havde man måske heller ikke lagt mærke til det på samme måde, i og med at 

det er to virkelig kendte mænd.  

6:00  

Interviewer: Kan du uddybe forskellene mellem, det at bruge en dansk skuespiller og, så en 

udenlandsk skuespiller? Er der en forskel med relation til produktet, i forhold til ekspertise, viden? 

Informant A: Altså, umiddelbart, hvis det her er et dansk produkt, så er det jo helt klart bedre med 

Nikolaj Lie Kaas, for så vil man jo ramme Danmark, tænker jeg. Hvor, her det virker mere 

internationalt og større (der bliver peget på reklamen med Leonardo DiCaprio). Hvor det her virker 

bare lidt mere troværdigt, på en eller anden måde. Hvor det er dansk og dansk (Der bliver peget på 

reklamen med Nikolaj Lie Kaas). Jeg ville vælge den.  

Interviewer: Du ville vælge den med Nikolaj Lie Kaas?  

Informant A: Ja.  

Interviewer: Godt. Øh, hvad kan du sig om, du har været lidt inde på det, men når du siger noget 

om troværdighed i forhold til det danske produkt, tandpasta. Kan du uddybe det, hvordan ser du de 



	 146	

endorsere i relation til produktet og deres troværdighed?  

7:00  

Informant A: Altså, jeg ser Nikolaj Lie Kaas meget mere troværdig, fordi der er reel en chance for 

at han kunne bruge det tandpasta, og han faktisk måske står inden for en udtalelse han kan have 

omkring det. Hvor chancen for at Leonardo DiCaprio bruger den tandpasta, er meget mindre, og 

ikke lige så troværdig. Hvorfor skulle han vælge den tandpasta, når han bor i USA.  

Interviewer: Ja. Godt. Tak skal du ha'. Så yderligere, når du kigger på reklamerne, hvordan 

opfatter du så de to kendte personligheders fysiske attraktivitet?  

Informant A: Øøøhm, altså… 

Interviewer: Prøv at vurdere det med ord.  

8:00  

Informant A: De er jo ikke sådan, virkelig lækre, men de er jo virkelig cool mænd. Og sådan har 

ret høj status, uden at være kamp-model-lækker-agtig. Typer man vender sig på gaden efter, det gør 

man fordi de er kendte. hehehe. Men ellers ikke. Men de er jo pæne mænd. Det er jo ikke fordi, at 

de er grimme.  

Interviewer: Hvad med forskellen, er de lige attraktive eller ser du en forskel?  

Informant A: For mig, er de nok lige attraktive. Ja.  

Interviewer: Okay. Og hvad er din generelle holdning, nu har du været lidt inde på det, men hvad 

er din generelle holdning til de to kendte personer, i forhold til deres personlighed, hvad du tænker 

omkring det? 

Informant A: Jeg synes de, det er nogle gode mænd, at vælge til sådan et pænt produkt. High end, 

går jeg ud fra det her er.  

9:00  

Interviewer: Hvordan kan det være du ser tandpastaen som en luksus tandpasta?  

Informant A: Det er måden den ser ud på. Det er mega, altså, det er jo sådan en blogger tandpasta. 

Som måske koster 50-60 kr. 40 kr. måske, hvilket er ret meget når man kan købe en Colgate til en 

10'er.  
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Interviewer: Men hvad er det lige præcis der gør, at tandpasta udviser noget andet?  

Informant A: Fordi den i en metaltube, og sådan et gammelt låg, og… sådan lidt retro, men lidt 

lækkert. Lidt fedt. Lidt pænere, at have stående.  

Interviewer: Okay, hvis du skulle prøve at komme tilbage, forskellene mellem de to kendte 

personer.  Er der nogen forskel på hvem du kan li' af de to, er der en forskel?  

10:00  

Informant A: Altså, umiddelbart, ville jeg sige Leonardo DiCaprio er en af mine yndlings 

skuespillere internationalt, fordi han er sindssygt dygtig - ikke fordi, at han er virkelig lækker, men 

fordi jeg synes han er så mega dygtig, og skide god skuespiller, altså. Det synes jeg også om 

Nikolaj Lie Kaas. Han er måske på min top 5 mandlige skuespillere, men altså jeg vil ikke sige han 

er nummer 1. Men de har sådan rimelig meget samme status.  

Interviewer: Okay, og hvis du så kigger på hvem du synes bedst om, personlighedsmæssigt, er der 

så en af dem du bedst kan lide, og kan du uddybe forskellene på de to?  

Informant A: Det er måske lidt svært, for Leonardo DiCaprio er jo virkelig stor - international 

stjerne. Meget amerikansk i forhold til alle de film. Hvor Nikolaj Lie Kaas er jo ret dansk, og kan jo 

også tage pis på sig selv, og altså, lave sjove ting, og sjove film, og laver virkelig seriøse film. 

Måske kan jeg bedst li' Nikolaj Lie Kaas - også i forhold til det her produkt.  

11:00  

Interviewer: Hvilke ligheder eller forskelligheder ser du mellem hver af de kendte personer og dig 

selv?  

Informant A: Mig selv?  

Interviewer: Ja, hvis du ser det i relation til dig selv? Hvis du tager og kigger på hver enkelt af 

dem, hvad for nogle ligheder og forskelligheder er der når du tager dig selv i relief?  

Informant A: Det er lidt svært. Altså, jeg har jo nok mere tilfælles med Nikolaj Lie Kaas, end jeg 

har med Leonardo DiCaprio, umiddelbart tænker jeg.  

Interviewer: Ja, hvordan?  

Informant A: Han (Nikolaj Lie Kaas) virker bare lidt mere nede på jorden, sådan, måske er det 
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også bare fordi han er dansk, og vi sådan jo ikke… det gør Leonardo DiCaprio selvfølgelig heller 

ikke, sådan  helt tager sig selv meget seriøst og højtideligt, men det virker bare som om at Nikolaj 

Lie Kaas er meget nede på jorden, meget normal, går også bare på café om søndagen og spiser 

brunch. Hygger i byen. Og kunne komme de samme steder, som jeg kommer. Hvor jeg tvivler på 

nogensinde, at jeg ville rende ind Leonardo DiCaprio.  

12:00  

Interviewer: Nu nævnte du det med, at det måske er fordi han er dansk Nikolaj Lie Kaas. Hvor stor 

er det en del af, at du føler du har flere værdier og ligheder med ham? Det han er dansk, er det stor 

betydning.  

Informant A: Ja det tænker jeg.  

Interviewer: Hvordan?  

Informant A: Vi er vokset op under de samme normer, og sådan, det samme system. I det samme 

land, hvor vi har de samme normer, det samme alting. Hvor han (Der bliver peget på Leonardo 

DiCaprio), kommer fra noget helt andet, altså de har nogle helt andre forhold i USA, og han lever 

på et helt andet niveau end os andre.  

13:00  

Interviewer: Så du siger, at du har mange flere forskelligeheder med Leonardo DiCaprio, end du 

har med Nikolaj Lie Kaas, der er flere ligheder? 

Informant A: Ja.  

Interviewer: Godt, så hvis du kigger nærmere på budskabet i reklamen. Nu er det jo samme 

reklame, men bare to forskellige endorsere. Så hvis du kigger på budskabet i dem, hvad er din 

opfattelse?  

Informant A: "Det eneste rigtige valg"? 

Interviewer: Ja, og det der ellers står i reklamen? Det er også hvad du ser som budskabet?  

Informant A: Altså, jeg ser det lidt som, at det selvfølgelig er en nødvendighed, det er noget vi skal 

bruge. Det er noget vi bruger hver dag. Og så er det her bare lige lidt mere lækkert. Det er lidt 

federe, fordi det er lidt sådan en tandpasta fordi jeg kan agtigt.  
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14:00  

 Interviewer: Okay. 

Informant A: Jeg har været et specielt sted for at finde den. Fedt produkt. Kan ikke bare købe den i 

Netto.  

Interviewer: Hvordan påvirker nationaliteten af de to kendte personer, din opfattelse af reklamens 

budskab?  

Informant A: Helt klart bedst med Nikolaj Lie Kaas.  

Interviewer: Hvordan? Kan du uddybe i relation til budskabet?  

Informant A: Altså fordi, at chancen for at han bruger tandpastaen, er rimelig stor, fordi han er 

dansk. Og det er en dansk tandpasta, og vi vil gerne støtte danske produkter. Jaer, hvor det synes jeg 

ikke rigtig med Leonardo DiCaprio.  

Interviewer: Okay. Hvad har du af forventninger til produktet, når du har nu har set begge 

reklamer?  

15:00  

Informant A: Mmmmh... 

Interviewer: Og læst budskabet? du har været lidt inde på det.  

Informant A: At det bare er et pisse lækkert produkt. Det smager godt. Det lige en tand bedre. Det 

noget godt indhold.  

Interviewer: Når du siger det, er det kun på baggrund af designet af tandpastaen, eller har den 

kendte person en påvirkning på det, ud fra din opfattelse?  

Informant A: Altså, han har jo nok lidt. Fordi at Nikolaj Lie Kaas er jo en rimelig cool mand - så 

hvis han bruger den tandpasta, så tænker man: okay, det er måske ret fedt tandpasta. Hvor havde det 

været en eller anden lidt nederen person, så havde man måske tænkt: Arrh okay.  

Interviewer: Så påvirker nationaliteten af endorserne din opfattelse af produktet?  

16:00  

Informant A: Ja.  
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Interviewer: Hvordan?  

Informant A: Ved at det er en dansk person.  

Interviewer: Så det gør, at du opfatter produktet bedre?  

Informant A: Ja.  

Interviewer: Du forventer det vil være et bedre produkt?  

Informant A: Jaer.  

Interviewer: Okay. Og hvorfor fordi han er dansk?  

Informant A: Fordi jeg ikke tror Leonardo DiCaprio ville bruge den tandpasta - fordi han er 

udenlandsk.  

Interviewer: Og på den måde påvirker det dig, at du har et mere negativt syn på tandpastaen?  

Informant A: Ja, hvis det var Leonardo Dicaprio. Og positiv med Nikolaj Lie Kaas.  

Interviewer: Okay. Hvis du så bare kigger på reklamerne hver især, hvad er så din opfattelse af 

selve reklamerne?  

Informant A: Øøøhm... 

Interviewer: Hvordan ser du reklamerne? Bliver du påvirket af dem på nogen som helst måde, og 

er der en forskel på de to reklamer?  

17:00  

Informant A: Altså, det er en pæn reklame. Det hele ser lidt lækkert og eksklusivt ud. Både med 

selve produktet, men også skrift type. En pæn mand, på begge to. Ikke så meget tekst, ikke så 

meget. Et lille citat. Det ser lækkert ud.  

Interviewer: Og er der forskel på de to? opfatter du reklamerne forskelligt?  

Informant A: Altså, lige når man bare ser dem, og ikke rigtig læser, så lidt det samme.  

Interviewer: Okay. Og hvad hvis du sådan læser?  

Informant A: Så synes jeg stadig at den, dansk tandpasta med Nikolaj Lie Kaas er bedre, end 

dansk tandpasta med Leonardo DiCaprio.  
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Interviewer: Og det er på grund af?  

Informant A: At han (Leonardo DiCaprio) er udenlandsk. Og lidt for stor en stjerne. Han er lidt for 

stor til lillebitte Danmark, som alligevel meget få kender, og tror er en by i Europa - Altså Danmark 

ikk?  

18:00  

Interviewer: Jaer, jo. Hvad hvis du kigger på citatet fra dem? Har det nogen påvirkning?  

Informant A: Mmmh,altså om det er den ene eller den anden?  

Interviewer: Ja?  

Informant A: Nej, altså det er lidt svært. Det er lidt det samme tror jeg.  

Interviewer: Okay. Så det betyder ikke noget at det ene er på dansk, og det andet er på engelsk?  

Informant A: Måske lidt bedre når det er på dansk.  

Interviewer: Det er mere at det også er en dansk produkt?  

Informant A: Ja.  

Interviewer: Okay. Og så skal du se på selve brandet af produktet og hvad din opfattelse af det er. 

Kan du prøve at sætte ord på det?  

19:00  

Informant A: Brandet virker lækkert. Ikke så stort. Virker mere eksklusivt, og sådan lidt mere 

niche agtigt. Jeg bliver også lidt sat i relation til i forhold til, altså nu jeg godt det slet ikke er det 

samme, men Svanemærket. At det sådan er et godt produkt. Nu ved jeg godt, at det bare er brandet 

der hedder Svane, men jeg tænker lidt i den tanke, tænker jeg.  

Interviewer: Okay. Og igen, for ligesom at komme ind på det med de kendte personers forskellige 

nationalitet. Har det nogen påvirkning på hvordan du ser brandet, hvis du ser på reklamen med den 

udenlandske kendte, i forhold til den danske kendte?  

Informant A: Hvordan jeg ser på brandet?  

Interviewer: Ja?  

Informant A: Igen, bedre med det danske.  
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Interviewer: Hvordan? Kan du uddybe det?  

20:00  

Informant A: Altså, vi har jo lidt en relation til en svane i Danmark. Det har de ikke i USA. Altså 

svanen, er jo nærmest - er det ikke vores nationaldyr i Danmark? Det er det jo ikke i USA. Så skulle 

man have haft en australsk person i stedet for, hvor det også er deres, den sorte svane, jeg ved godt 

det er en hvid svane - men så havde der været mere relation fra ham til svane. Nikolaj Lige Kaas er 

god med svanen.  

Interviewer: Så du føler at det passer godt sammen?  

Informant A: Ja.  

Interviewer: Okay. Nu har du kigget på reklamerne, og hvad er så din interesse i selve produktet?  

Informant A: Den er større end før, måske. 

Interviewer: Ja?  

21:00  

Informant A: Jeg ville godt, måske lave noget research om hvor jeg kunne få denne her type 

tandpasta henne. Og hvis man havde penge til det, så ville det også være fedt at kunne købe sådan 

en tandpasta. Og så finde den i de der små butikker, eller hvor det nu er man køber dem. Fordi det 

lige er lidt lækkert og lidt pænere at have stående.  

Interviewer: Og igen, hvis du kigger på nationaliteten og forskellen på de to reklamer, ændre det så 

hvad for en tandpastaerne, nu ved jeg godt det er den samme tandpasta, men ville det ændre hvad 

din interesse i tandpastaen ville være, alt efter hvilken celebrity endorser det er på reklamen?  

Informant A: Altså, det nok lidt det samme. Måske selvfølgelig lidt mere med Nikolaj Lie Kaas, 

fordi jeg synes den er bedre end den anden. Men generelt lidt det samme.  

Interviewer: Så det er lidt samme købsintention du ville have ud fra de to reklamer?  

22:00  

Informant A: Ja.  

Interviewer: Okay. Tak for det. Det var egentlig det vi skulle vide omkring hvad du synes om 
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reklamerne. Er der noget til slut, som du har lyst til at tilføje yderligere?  

Informant A: Nej.  

Interviewer: Godt, så vil jeg gerne sige mange tak fordi du ville deltage i interviewet. Det vi rigtig 

glad for. Tak for det.  

Informant A: Tak.  

22:24 - SLUT 

Bilag 3b: Transskribering af interview med informant B 
Produkttype: Utilitarian 

Længde: 29:35 minutter 

Interviewer: Velkommen til. Vi er glade for, at du kan deltage. Vi vil inden vi går i gang lige kort 

fortælle hvad interviewet kommer til at handle om. Interviewet kommer til at handle om celebrity 

endorsement i en dansk kontekst. Og med celebrity endorsement menes der en aftale imellem en 

kendt person og en organisation, med det formål at bruge den kendte person til at promovere 

organisationen. og vi vil ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål omkring celebrity 

endorsement, og så vil vi derefter vise dig to celebrity endorsement reklamer, som du skal kigge på 

og læse, og så beder vi dig om at tage stilling til hvad du ser på reklamerne. Og inden vi går i gang, 

så vil jeg gøre dig opmærksom på at hele interviewet bliver optaget. Og dine svar er anonyme og 

det vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale. Og har du nogle spørgsmål inden vi går i 

gang?  

Informant B: Nej.  

1:00  

Interviewer: Godt. Så vil jeg starte med at oplyse din alder, køn og beskæftigelse.  

Informant B: Yes, jamen, Køn: jeg er kvinde. Og så er jeg 25 år gammel. Og så lige p.t. arbejder 

jeg som studentermedarbejder i Nestlé, hos Nescafe.  

Interviewer: Cool. Så generelle spørgsmål om celebrity endorsement. Kan du komme i tanke om 

en reklame eller flere reklamer der benyttede sig af celebrity endorsement?  

Informant B: Reklamer? Jamen, der er, nu bliver jeg lige lidt kaffebaseret, men Nespresso. Og så 
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ved jeg at i Norge, er de lige kommet også med en, et kaffemærke, EverGood. De bruger Freeman 

lige nu i en reklame, også der. Og hvad er der ellers… Nu er jeg lige lidt farvet af min… Der er 

mange andre jo. Der er mange reklamer.  

Interviewer: Okay, godt. Og hvad er din personlige holdning til at bruge kendte mennesker i 

reklamer?  

2:00  

Informant B: Øh, jeg synes det er fint nok. Altså det fungerer jo meget godt som sådan en måde 

lige at fange folks opmærksomhed på en hurtig måde. Og hvis du føler at du relaterer dig til dem, så 

fungere det jo på en meget god måde. Til gengæld kan det også blive for meget, hvis alle gik igang 

med at bruge celebrity endorsement, tror jeg.  

Interviewer: Hvordan? På hvilken måde?  

Informant B: Jamen, så ville det jo lige pludselig ikke være unikt længere, at det var at du brugte 

en kendt, for så render alle rundt og bruger kendte, og så er det ikke fordi du lægger mere mærke til 

den kendte person frem for en anden måske.  

Interviewer: Godt, så vil jeg vise dig to reklamer.  

Informant B: Mmh. Yes.  

Interviewer: Okay? Så skal du forestille dig at du har slået op i et dansk magasin og så ser du den 

her printede reklame. Okay?  

Informant B: Yes. 

Interviewer: Og så vil jeg gerne bede dig om at læse det, så du ved hvad der står, og så du ved 

hvad der er produkt osv.  

3:00  

(Informant B ser på reklamerne)  

Informant B: Yes. 

Interviewer: Okay. Godt. Først og fremmest skal vi vide om du ved hvem personerne er på billedet 

og hvad kan du fortælle om dem?  
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Informant B: Øh, jeg kender dem godt begge to. Den ene er en dansk skuespiller. Den anden er en 

amerikansk skuespiller. Og hvad kan jeg ellers fortælle om dem? ja, altså, så er det jo mere hvilke 

film Nikolaj Lie Kaas har været med i. Som person, så kender jeg ham ikke rigtig. Jeg er ikke 

typen, der læser særlig mange sladderblade og sådan noget. Det er mere sådan ud for film, og det 

samme for Leonardo DiCaprio.  

Interviewer: Okay, yes. Og når du ser på produktet der er vist i reklamerne - Hvad forbinder du 

med den slags produkt?  

4:00  

Informant B: Umiddelbart, nu kender jeg ikke lige produktet, men det ser lidt gammeldags ud på 

en eller måde, i form af sådan selve måden de har lavet emballagen på.  

Interviewer: Hvad med selve tandpasta, som produkt generelt?  

Informant B: Tandpasta som produkt?  

Interviewer: Mmh, hvad forbinder du med det?  

Informant B: Hvad jeg forbinder med det - jamen, det man bruger dagligt, kan man sige. Tit så 

handler reklamerne jo tit om nogle med et kæmpe stort hvidt smil på. Fordi at skal give flotte 

tænder, god frisk ånde og det hele.  

Interviewer: Ja, så du forbinder produktet, som en dagligdags ting?  

Informant B: Ja, jeg tænker mere i form af sådan, netop noget helt elementært. Ikke fordi, jeg 

associerer noget specifikt med selve mærket der til, sådan set, for jeg kender det ikke.  

Interviewer: Nej, men selve bare produktet, tandpasta?  

Informant B: Som funktionen man bruger det til, ja.  

5:00  

Interviewer: Ja, godt. Så vil jeg bede dig om at fokusere på forskellene på de to celebrity endorsere 

i relation til det reklamerede produkt.  

Informant B: Undskyld, hvad sagde du?  

Interviewer: Jeg vil bare bede dig om, at nu skal du til at fokusere på celebrity endorsement i 
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relation til produktet, og så stiller jeg dig nogle spørgsmål ud fra det. Hvad kan du sige om de to 

celebrity endorseres ekspertise eller viden omkring produktet?  

Informant B: Altså, umiddelbart bruger vi jo alle sammen tandpasta hver dag. Men jeg ser ikke 

helt den store forbindelse imellem to skuespillere og en tandpasta, nødvendigvis. Derudover, så er 

det jo heller ikke fordi, de står og smiler med tænderne, som man er vant til at se på tandpasta 

reklamer. Så synes måske ikke det den bedste relation, nødvendigvis.  

Interviewer: Hvad hvis du ser på forskellene mellem de to reklamer?  

6:00  

Informant B: Altså, jeg tænker når nu det er en dansk tandpasta, så ville det jo give mest mening at 

bruge Nikolaj Lie Kaas, fordi han er dansker. Og hvorimod, hvis du bruger Leonardo DiCaprio, så 

går du lidt over i en anden nationalitet lige pludseligt.  

Interviewer: Hvordan påvirker det dig? 

Informant B: Jeg tænker bare ikke det virker særlig dansk tandpasta agtigt at bruge en international 

skuespiller frem for en dansk skuespiller. 

Interviewer: Og det påvirker ekspertisen, eller den opfattede viden du tror de har til produktet?  

Informant B: Jeg tror mere det påvirker sammenhængen imellem hvad er produktet er og hvem de 

er. Sådan så, når du siger dansk tandpasta, så virker det lidt mystisk ikke at have, for eksempel, en 

dansk kendt skuespiller med. Så synes måske det virker lidt mærkeligt - selvfølgelig kan det måske 

godt være at man lægger mere mærke til den her (Leonardo DiCaprio), fordi han er en større 

skuespiller. Men på den anden side, så er Nikolaj Lie Kaas også en ret stor skuespiller efterhånden 

jo.  

7:00  

Interviewer: Godt, så yderligere, hvad kan du sige om de to kendte personers troværdighed i 

forhold til produktet? At de endorser det produkt?  

Informant B: Mmh, jamen øøh, ja. For mig, altså, begge reklamer siger man faktisk ikke så meget 

igen, i forhold til det er dem der er på. Men jeg tror nok, at påvirkningen er igen, det der med, at de 

står og smiler med lukket mund, ergo så virker det da ikke som om tandpastaen virker særlig godt, 

hvis du ikke har lyst til at vise dit smil. Altså, det er fint nok, men jeg synes ikke det giver mig 
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noget ekstra, at de står på, nødvendigvis.  

Interviewer: Okay, hvad hvis du ser på forskellene? Altså, er der forskel på troværdighed, 

opfattede troværdighed… 

Informant B: I forhold til de to skuespillere?  

Interviewer: Ja. til produktet - og måske også i forhold til citatet?  

8:00  

Informant B: Jaer, orh ja, ja, der er forskel på.. Ehm. Altså, det tror egentlig ikke gør den helt store 

forskel, men selvfølgelig, mikser du noget engelsk indover, med Leonardo DiCaprio. Tja.  

Interviewer: Så hvem ser du som mest troværdig?  

Informant B: Altså, jeg havde nok sagt Nikolaj Lie Kaas, faktisk.  

Interviewer: Som mest troværdig?  

Informant B: Men det bare fordi, igen, det en dansk tandpasta, så jeg linker det til der, i mit 

hoved.  

Interviewer: At det er en dansk person og så dansk produkt?  

Informant B: Ja lige præcis. Det virker lidt mærkeligt, at kombinere det med noget engelsk og så 

en engelsk skuespiller. Så umiddelbart, Nikolaj Lie Kaas.  

Interviewer: Godt. Når du kigger på reklamerne, hvordan opfatter du så de to kendte personers 

fysiske attraktivitet?  

9:00  

Informant B: Jaer, øhm, jamen de er jo begge to nogle pæne mænd. Man kan sige, altså på en eller 

anden måde, så igen, så Leonardo DiCaprio, står lidt mere ud ud på det plan at han er lidt større 

kendt, end bare en dansk kendt skuespiller. Øhm, der er måske lidt flere større film, man forbinder 

ham med. Så, ja, Jeg synes egentlig ikke der er forskel på hvilken en jeg synes der er mest attraktiv, 

på den måde. Men Leonardo DiCaprio, er jo bare en lidt større skuespiller end Nikolaj Lie Kaas er.  

Interviewer: Så det gør ham måske en lille smule mere attraktiv?  

Informant B: Ja.  
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Interviewer: Men der er ikke så stor forskel?  

Informant B: Nej, det ville jeg ikke sige.  

Interviewer: Okay. Hvad er din, du har været lidt inde på det, men hvad er din generelle holdning 

til de to kendte personer?  

10:00  

Informant B: Jamen, jeg synes egentlig, de er jo begge to super gode skuespillere. Man kan sige, i 

mit hoved, der er Leonard, der har været lidt mere kendt i længere tid, end Nikolaj Lie Kaas. I hvert 

fald i mit hoved. Det er ikke sikkert det er rigtigt, men ja, det er umiddelbart det jeg tænker.  

Interviewer: Hvad med hvis du tænker på, om du kunne forestille dig kunne lide dem, eller om de 

er rare personer?  

Informant B: Altså, du tænker om jeg sådan kan forbinde mig godt med nogle af dem, eller 

sådan?  

Interviewer: For eksempelvis?  

Informant B: Jamen altså, så er det jo klart at Nikolaj Lie Kaas ligger jo tættere på ens sådan 

person, i sig selv, fordi man selv er dansker. Så på den måde, kan man måske mere relatere sig til 

den person, frem for en anden der er international og lidt mere den vej.  

Interviewer: Kan du prøve og uddybe det?  

11:00  

Informant B: Øøh, ja. Jamen jeg tror det har noget at gøre med at når man laver en reklame med en 

international skuespiller, så bliver man måske lidt mere distanceret til det. Hvorimod,  en dansk 

skuespiller, har du, du har måske en større fornemmelse af hvad det er for en person, også, du har 

med at gøre. Han er dansk, så allerede der, har du en connection med personen. Og så tror jeg, ja - 

det sådan umiddelbart det jeg tænker i hvert fald.  

Interviewer: Så hvis du skulle sige, hvem af dem du bedst synes om. Hvem ville det så være? Og 

hvad er forskellen? Du har været lidt inde på det.  

Informant B: Jeg ville måske nok relatere mig mest til Nikolaj Lie Kaas, og måske synes bedst om 

ham, hvis jeg skulle se ham på en reklame, umiddelbart. Men det er nok bare fordi at man er mere 
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forbundet til ham, i forhold til Leonardo DiCaprio. Jeg synes de begge to er gode skuespillere, så 

det er ikke skuespillermæssigt, at de sådan, gør den helt store forskel i mit hoved. I hvert fald.  

12:00  

Interviewer: Så det er mere det, at du har mere tilfælles med Nikolaj Lie Kaas, der vil gøre, at du 

synes bedre om ham? 

Informant B: Yes, jaer. Og så synes jeg også, at han (Nikolaj Lie Kaas) passer bedre til reklamen i 

forhold til det er en dansk tandpasta.  

Interviewer: Ja. Så, du har været inde på det, men hvis du ser på ligheder og forskelligheder, sådan 

konkret på de to endorsere, hvad ser du så af ligheder og forskelligheder mellem hver af de kendte 

personer og dig selv?  

Informant B: Ligheder med mig selv og de kendte personer?  

Interviewer: Jaer?  

Informant B: Altså, nu tænker jeg, de jo begge to mænd, så på den måde er der ikke ligheder i 

forhold til køn. Og nu er jeg ikke selv skuespiller så… Men altså, det jo mest igen, det der med, 

man ved hvilke film de har været med i. Altså, igen han er dansk, Nikolaj Lie Kaas. Det er sådan 

nogle ting.  

13:00  

Interviewer: Hvad tror det gør, når du siger han er dansk, hvad gør det i forhold til hvad du føler af 

ligheder og forskelligheder. Hvad går det ind og påvirker?  

Informant B: Det vil sige, at så er man jo vokset op i samme land. Har lidt måske samme værdier 

liggende i sig, fordi man selv er vokset op i samme værdigrundlag, i forhold til Leonardo DiCaprio, 

som måske er opvokset i lidt anden måde og en lidt anden kultur. Så der er måske også en større 

kulturel, sådan i forhold til at skulle relatere sig til reklamen også.  

Interviewer: Hvad kunne det, for eksempel være for nogle værdier?  

Informant B: Nu er der jo ikke noget direkte sådan på tandpasta, måske, men det er måske også… 

jeg tænker lidt - danskere, vi er meget sådan ydmyg og vi er ikke så "se mig, se mig", hvor igen, 

han (Nikolaj Lie Kaas) er måske lidt mere nede på jorden, frem for Leonardo DiCaprio, der måske 

er lidt mere op og flyve i forhold til personlighedsmæssigt. Så igen, så kan man måske også have 
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lettere til at relatere sig til ham (Nikolaj Lie Kaas).  

14:00  

Interviewer: Godt. Hvis du fokuserer lidt på budskabet i reklamerne?  

Informant B: Mmh.  

Interviewer: Hvad er din opfattelse af budskabet?  

Informant B: "En Frisk Start Hver Dag". Øhm, jamen igen, den siger lidt det funktionelle af en 

tandpasta. Noget af det i hvert fald, udover at det renser tænderne ikk? Øhm, "Det eneste rigtige 

valg" det er jo sådan, ja… Umiddelbart, synes jeg ikke, reklamen er vildt fantastisk, men den siger 

jo fint nok budskabet, med at tandpastaen giver dig noget friskhed. Men det er ligesom det de 

fokuserer på, som den primære grund. Hvor måske, nogle mennesker ville mere relaterer sig i form 

af at det også er godt for dine tænder, eller et eller andet andet, hvor man tænker en frisk… ja, ja… 

hehe. 

15:00  

Interviewer: Hvad hvis du… påvirker nationaliteten dig, altså på endorserne, din opfattelse af 

reklamens budskab?  

Informant B: Øh, altså jeg synes det er lidt mærkeligt at blande engelsk ind for eksempel, i den 

med Leonardo DiCaprio. Jeg kan godt se, at det selvfølgelig er fordi han selvfølgelig er 

engelsktalende, men igen, så har man med en dansk tandpasta at gøre. Hvorimod, hvis det nu havde 

været et internationalt tandpastamærke, så havde det måske givet mere mening. Nu ved jeg også 

godt, at i danske reklamer kan man jo godt lave mikset imellem dansk og engelsk. Men det virker 

lidt mærkeligt, også fordi de også har den her meget old fashioned emballage på, så det virker lidt 

mere som et produkt, der måske skulle reklamere for noget danskhed eller et eller andet. Noget med 

noget dansk at gøre, frem for at mikse noget engelsk ind, for at virke lidt, måske trendy, eller et 

eller andet. Det synes jeg måske ikke fungerer.  

16:00  

Interviewer: Hvad hvis du skulle snakke om den med Nikolaj Lie Kaas?  

Informant B: Jamen altså, man kan jo sige, at der forbinder man jo fint, at old fashioned, måske er 

han ikke så old fashioned, kan man sige, i sig selv. Men på den anden side skal de jo også have fat i 
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nogle andre end bare old fashioned ældre mennesker agtigt, men det er mere emballagen der gør, at 

jeg tænker gammeldags. Hvor jeg tænker lidt nyt med ham (Nikolaj Lie Kaas) for eksempel.  

Interviewer: Så hvordan påvirker det, at det er en dansk person der endorser, altså ud fra 

budskabet?  

Informant B: Jeg synes der er bedre kombination med sammenhængen i reklamen, fordi han er 

dansk skuespiller, og der er dansk tekst, og det er et dansk mærke, vi er ude i. Så der er en bedre 

forbindelse imellem det de gerne vil gøre på reklamen jo.  

17:00  

Interviewer: Godt. Når du har set reklamerne og produktet, hvad har du af forventninger til 

produktet, nu når du har set begge reklamer?  

Informant B: Jamen, forventninger er måske igen også lidt mere funktionelle, igen at det giver 

frisk ånde, det renser tænderne. For mig ville jeg ikke umiddelbart gå ud og købe produktet på 

hylden, for den ser meget old fashioned ud, så det tiltaler ikke mig, sådan selve produktet i sig selv. 

Jeg ved ikke hvorfor, det ligner lidt sådan som ældre mennesker kunne købe. I sig selv - selve 

produktet. 

Interviewer: Mmh, hvordan påvirker, igen nationaliteten af celebrity endorserne, hvad du har af 

forventninger til produktet?  

18:00  

Informant B: Øh, jamen igen, så er det jo lidt det der med, at der er større forbindelse i den ene 

(Nikolaj Lie Kaas) end den er i den anden (Leonardo DiCaprio) ikk - men igen, så ville blikfanget 

måske være større i Leonardo DiCaprio, men det giver bare ikke helt nogen mening, når man så 

finder ud af hvad resten af reklamen egentlig går ud på. Øh, så, men jeg synes ikke det påvirker min 

holdning til produktet, pga. emballagen der er der på. Som jeg synes ser lidt old fashioned ud.  

Interviewer: Ja okay. Så hvis du kigger på selve reklamerne. Hvad er din opfattelse af dem? Du har 

været lidt inde på det, men kan du prøve at uddybe lidt hvad din opfattelse er?  

Informant B: Hvis jeg bare sådan kigger på dem hurtigt agtigt?  

Interviewer: Ja, ja hvis du bare kigger på helheden af reklamen?  

Informant B: Helheden af reklamen. Øh, jamen altså, igen den virker mere sammenhængende med 
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Nikolaj Lie Kaas. Hvis de gerne vil prøve at være lidt mere trendy, så synes jeg måske igen, de 

skulle overveje at lave noget om på deres emballage, eller et eller andet så det netop virker mere 

appellerende. Nu ved jeg ikke hvem deres målgruppe er, men det sådan… Den fungerer fint nok, 

men jeg synes ikke der er så meget sammenhæng, i forhold til emballage og det jeg umiddelbart får 

ud af at kigge på den, og så Nikolaj Lie Kaas, i den forstand. Udover, at det er dansk tandpasta, som 

på den måde fungerer han ok.  

19:00  

Interviewer: Okay. Hvad hvis du kigger på forskellen med den anden?  

Informant B: Med Leonardo. Der kan man sige, ja de gør det måske lidt mere trendy igen, med at 

bruge engelsk. Det hænger så ikke så godt sammen med at det er en dansk tandpasta, hvis de gerne 

vil være meget, sådan, nationale og lidt old fashioned. Men igen, så tror jeg man hurtigere ville se 

Leonardo DiCaprio, end man ville se Nikolaj Lie Kaas, hvis man bare kiggede på det og tog 

produktet væk.  

Interviewer: Okay, og kun så på endorseren?  

Informant B: Jaer.  

Interviewer: Okay. Hvad med din opfattelse af selve brandet? 

20:00  

Informant B: Af brandet i sig selv?  

Interviewer: Ja?  

Informant B: Jeg kender ikke lige brandet, men igen, nu tager jeg lidt ud fra hvad jeg kan se, 

hvordan produktet ser ud. Men det ser ud som et meget gammelt dansk mærke. Jeg har ingen ide 

om hvad det er for et mærke, jeg har aldrig set det før. Øhm, så det ser meget traditionelt ud, også 

lidt nationalistisk, vi har en svane på, det hedder Svane. Ja. sådan umiddelbart.  

Interviewer: Hvad hvis du igen ser på nationaliteten på endorserne? 

Informant B: På endorserne?  

Interviewer: Ja, er der så en forskel på hvordan du opfatter brandet, fra den ene reklame til den 

anden?  
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Informant B: Altså, det igen det med, at jeg måske ville se det som ikke et dansk mærke ovre med 

Leonardo DiCaprio. Men jeg ville se det som et dansk mærke, hvis jeg så Nikolaj Lige Kaas på den 

- fordi der er en større relation imellem de to, eftersom det begge to er dansk.  

Interviewer: Hvad gør det for selve opfattelsen af brandet, for dig?  

21:00  

Informant B: Jamen atlså, man tillægger jo nok noget af værdierne fra Nikolaj Lie Kaas derover 

til, sådan så det måske ikke er helt så old fashioned, fordi at Nikolaj Lie Kaas er der. Så hvis man så 

reklamen som sammenhæng, sådan, så ville den måske fungere meget godt, i forhold til også at 

appellere til lidt andre mennesker. Men jeg synes stadig der på en eller anden måde, er lidt et clash 

mellem emballage og endorseren, faktisk.  

Interviewer: Hvis du ser sådan udelukkende på produktets nationalitet og endorsernes nationalitet. 

Hvordan påvirker det din opfattelse af brandet? Hvis du også tager Nikolaj Lie Kaas og Leonardo, 

sådan med i tankegangen.  

22:00  

Informant B: Jamen altså - Leonardo hvis det er han ville gå ind og være med i en reklame som en 

dansk tandpasta, så lyder det lige pludselig, sådan wow, okay. Det er alligevel - at et dansk mærke 

kan få fat i en international skuespiller. Så er det måske lidt mere normalt også at se Nikolaj Lie 

Kaas, fordi han er dansk og det er et dansk mærke. Så ville han måske mere gå ind og støtte sådan 

nogle ting, frem for Leonardo. For Leonardo er også lidt dyrere, i sidste ende.  

Interviewer: Hvad ville du tænke om brandet så, ved brugen af Leonardo?  

Informant B: Jamen, så ville jeg tænke, at de nok har lidt flere penge de kan bruge på det. Så er det 

måske også et mere sælgende produkt, jeg ved det ikke, det kunne godt tænkes. Men i forvejen, når 

du går ind og vælger celebrity endorsement, så er det jo allerede en dyr post for dem. Så, men det 

ville virke som om, at de solgte andre steder end i Danmark, hvis det var de havde Leonardo der på. 

Så det ville være et større mærke.  

Interviewer: Okay. Du har været lidt inde på det, men efter du har set reklamerne, hvad ville din 

interesse i produktet så være?  

Informant B: Min interesse i selve produktet?  
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Interviewer: Jaer?  

23:00  

Informant B: Altså nu synes jeg ikke at selve produktet appellere vildt meget til mig. Øhm, så, ja, 

så tror egentlig ikke - ja man ville på reklamen… hvis jeg bare lige gik forbi det et eller andet sted, 

lad os sige det, så ville jeg kun lægge mærke til skuespilleren der var på. Jeg ville måske ikke tænke 

så meget over selve produktet der egentlig var der.  

Interviewer: Nej.  

Informant B: Så, og nu er jeg jo også sådan en type der bruger samme tandpasta, samme tandpasta 

mærke. Hehehehe. Så der er jeg nok lidt farvet der, fordi jeg går ikke rigtig ud og tester nye 

tandpastaer, når jeg ligesom ved hvad der fungerer.  

Interviewer: Hvis nu du skulle ud og prøve en ny tandpasta - ville det så ændre din interesse i 

produktet, alt efter hvilken endorser der endorsede produktet?  

24:00  

Informant B: Umiddelbart for mig, ville det ikke ændre det helt store, men jeg ved godt for nogle, 

ville det nok. Men nu er jeg heller ikke den helt store der går op i kendte mennesker på den måde. 

Så jeg tror… Derfor ville det for mig personligt nok ikke ændre det helt store, øh med mindre det 

var en kendte person, jeg virkelig synes var fantastisk.  

Interviewer: Hvordan ville det påvirke dig, hvis det var en du virkelig synes var fantastisk?  

Informant B: Jamen, så ville man tænke, at det var en fed reklamen, eller et eller andet, man ville 

nok mere lægge mærke til det, hvis man selv var fan af den person. Så på den måde, ville det jo 

virke stærkere, hvis du netop får fat i nogle mennesker som synes om skuespillerne osv. Jeg synes 

også de er fine skuespillere, det er ikke det, men jeg er ikke stor fan af nogle af dem som sådan.  

Interviewer: Men hvis du skulle prøve at uddybe, i forhold til nationaliteten, hvad den påvirker dig 

i forhold til interessen i produktet?  

Informant B: Mmh.  

25:00  

Interviewer: Lad os sige, det var den skuespiller du nu vildt godt kunne lide, der var der, han eller 
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hun var dansk, i forhold til en anden skuespiller, en amerikansk eller udenlandsk skuespiller, du 

virkelig godt kunne lide - Hvordan ville det påvirke, tror du, din interesse i det produkt der blev 

endorset?  

Informant B: Altså, jeg tror bare at det måske den opfattelse at produktet er mere nede på jorden, 

hvis du bruger en dansk skuespiller, og hvis du så bruge en engelsk/amerikansk skuespiller, så ville 

jeg også føle at det var et internationalt mærke jeg fik fat i, frem for et dansk. Det sker jo også nogle 

gange, nu kan jeg ikke lige komme på en dansk reklame hvor de har brugt internationale 

skuespillere, tænker jeg. Nu kan jeg ikke lige komme på en. Men jeg synes man forbinder sig 

måske lidt bedre med en dansk skuespiller, hvis det skal være et nede på jorden produkt. Hvorimod, 

hvis det et kæmpe større internationalt, det kan jo godt være en større international dansk 

virksomhed, som alligevel er jo stor, så har de måske større behov for at bruge en international 

skuespiller. Men det kommer an på hvilke værdier de måske også prøver at komme ud med.  

26:00  

Interviewer: Men hvis det var dig personligt, hvordan ville du så blive påvirket af, enten hvis de 

brugte en dansk eller udenlandsk?  

Informant B: Mig som person?  

Interviewer: Ja, og din interesse i produktet?  

Informant B: Ja, jeg ville nok foretrække den danske skuespiller.  

Interviewer: Hvorfor?  

Informant B: Fordi, igen man kan bedre relaterer sig til det. Jeg er typen der godt kan lide personer 

der er nede på jorden, så derfor kan det måske også sætte sig over til produkterne er lidt mere nede 

på jorden. Og sådan hvis man endelig skal have et dansk produkt, så virker det måske også lidt 

overdrevet at de er gået ud og købe en international skuespiller, for at lave en eller anden reklame. 

For så synes jeg det går lidt væk fra at være dansk og… det kan godt være jeg lyder lidt 

nationalistisk nu hehehe… men jeg tror på en eller anden måde, så relaterer jeg mig bedre til det, i 

hvert fald. Men blikfangmæssigt, så ved jeg også godt, at jeg sikkert ville hurtigere spotte den 

internationale skuespiller på en plakat, frem for den danske måske.  

27:00  
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Interviewer: Okay. Godt. I forhold til din interesse i produktet, med at købe produktet så, du har 

været lidt inde på det, men hvordan ville det påvirke dig? Ville du have en højere eller mindre grad 

af købsintention alt efter hvilken endorser der var?  

Informant B: Altså nu synes jeg netop at tandpasta er meget langt nede i forhold til hvordan man 

ville vurdere produktet ud fra en reklame, i mine øjne i hvert fald. Umiddelbart ville det ikke 

påvirke mig det helt store at der netop kommer en endorser på. Andet end at nogle gange lægger 

man måske mere mærke til reklamen, men det gør ikke at jeg nødvendigvis skifter.  Men nu tror jeg 

også, det er fordi jeg netop er lidt fast bruger af samme mærke... 

28:00  

Interviewer: Mmh.  

Informant B: … for jeg tror da også, at Mikkel Hansen eller et eller andet, havde da også en eller 

anden reklame, og den kan man da huske. Jeg kan ikke huske hvem det har været for, en eller 

anden, det var vist nok tandpasta eller sådan noget. Men det har jo ikke gjort at jeg har skiftet til 

deres mærke i hvert fald, hvis ikke det er det mærke jeg køber fra, kan ikke huske det. hehehe. Men 

det har i hvert fald ikke gjort, at jeg har skiftet, men man kan da huske reklamen, og man kan huske 

han har været med. Så det påvirker måske mere brand awareness, sådan at man kender mærket, man 

forbinder det med en person, men det påvirker ikke min købsbeslutning i og gå ud og købe 

produktet.  

Interviewer: Okay. Og der er det ligegyldigt hvad nationalitet endorseren har?  

Informant B: Indenfor tandpasta?  

Interviewer: Inden for det her produkt?  

Informant B: Indenfor det her produkt… 

Interviewer: Eller et dansk mærke?  

29:00  

Informant B: Altså, jeg synes generelt at danske mærker, er det lidt mere interessant, når de netop 

bruger en dansk skuespiller, frem for skulle køre den helt ud og bruge internationale skuespillere. 

Mest fordi, jeg ser at forbindelsen er bedre i forhold til produkt og skuespiller.  

Interviewer: Fedt. Super. Det var det sidste spørgsmål. Er der noget du yderligere har lyst til at 
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tilføje til sidst?  

Informant B: Ikke lige umiddelbart.  

Interviewer: Nej? Så vil vi gerne sige tak fordi havde lyst til at deltage i interviewet. 

Informant B: Det var så lidt. 

29:35 – SLUT 

Bilag 3c: Transskribering af interview med informant C 
Produkttype: Utilitarian 

Længde: 30:30 minutter 

Interviewer: Velkommen til, vi er glade for at du kan deltage. Inden vi går i gang vil vi lige kort 

fortælle hvad interviewet kommer til at handle om. Interviewet kommer til at handle om celebrity 

endorsement i en dansk kontekst. Og med celebrity endorsement menes der en aftale imellem en 

kendt person og en organisation, med det formål at bruge den kendte person til at promovere 

organisationen. Vi vil ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål om celebrity 

endorsement, og dernæst vil vi vise dig to celebrity endorsement reklamer, som vi vil bede dig tage 

stilling til.  Inden vi går i gang, så vil jeg gøre dig opmærksom på at hele interviewet bliver optaget. 

Og dine svar er anonyme og det vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale. Har du nogle 

spørgsmål inden vi går i gang?  

Informant C: Nej.  

Interviewer: Til at starte med ved jeg bede dig om at oplyse din alder, køn og beskæftigelse.  

Informant C: 26, kvinde, og studerende.  

1:00  

Interviewer: Kan du komme i tanke om en eller flere reklamer der benyttede sig af celebrity 

endorsement?  

Informant C: Ja, jeg kan først og fremmest komme i tanke om, 3, der benyttede sig af Snoop Dogg 

i deres reklamer. Da jeg selv har arbejdet med reklamen, så blev jeg bevidst omkring at det faktisk 

var kun udelukkende 3 på det danske marked, der benyttede sig af Snoop Dogg. Hvor egentlig, 

inden da, havde opfattelse af at det var noget der var generelt for alle markeder, fordi at Snoop 
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Dogg er ikke noget dansk, men noget internationalt. Så når jeg egentlig tænker over det, er det 

egentlig ret vildt, at de havde remedierne til at benytte sig af en så kendt person, som Snoop Dogg. 

Det må have været dyrt, tænker jeg.  

Interviewer: Mmh.  

2:00  

Informant C: Ja, så kan jeg komme i tanke om Cocio og Eva Mendez. Det var, kan jeg huske, det 

var ret vildt da man så det første gang. Altså selv, jeg blev ret i tvivl om Cocio nærmest ikke var 

dansk, fordi jeg så reklamen med en international kendt i. Øhm, hvis vi skal tale på det danske 

marked, jamen så kan vi nævne sportsstjerner, som Mikkel Hansen og Wozniacki, der hver især 

kommunikerede for nogle forskellige ting, for eksempel hårprodukter og forsikringer. Jeg kan ikke 

lige nævne hvad de ellers, men de har i hvert fald gjort det for nogle forskellige produktgrupper. Og 

så kan så diskuterer hvor troværdigt det egentlig er, når man gør det.  

Interviewer: Ja. Okay. Hvad er din personlige holdning til brugen af celebrity endorsement - 

kendte personer i reklamer?  

Informant C: Jamen, det giver jo et slags ekstra blikfang, end det normalt havde gjort hvis det var 

en jeg ikke kendte. Så, om jeg vil det eller ej, så kommer jeg nok til at kigge to gange, når det er en 

kendt person. På den anden side, så kan jeg godt mærke på mig selv, at jeg bliver lidt kritisk når det 

er, at det ikke er en person, som ligesom, arbejder indenfor samme område som de reklamerer for. 

Altså, det vil sige, at når Mikkel Hansen, ligesom rådgiver omkring hårprodukter, nu har han godt 

nok langt hår… 

3:00  

Interviewer: Ja. 

Informant C: … men hvis ikke, så ville jeg nok anbefale, at han skulle kommunikere omkring 

noget sportstøj, så det giver mening, og jeg ligesom ved, okay det ved han noget om, så når han 

anbefaler det, så må det være fordi det er virkelig godt. Øhm, så jeg har nok sådan lidt en skepsis, at 

jeg synes, at når jeg ser kendte, så giver det mening for mig når det ligesom er noget indenfor det de 

selv beskæftiger sig med til dagligt. Men på den anden side, er der jo også George Clooney, der jo 

egentlig er skuespiller, og han reklamerer for Nespresso, og det synes jeg egentlig har givet en ret 

sjov, sådan en effekt. Det har i hvert fald gjort Nespresso, sådan gående fra måske at være sådan et - 
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nem kaffe at lave, men lige pludselig er det blevet sådan luksuriøst og kvalitetsagtig at have den her 

Nespresso kaffe. Og det er helt klart noget han har formået at gøre det til.  

Interviewer: Mmh.  

4:00  

Informant C: Ja, så det handler nok også lidt om, på mange punkter, hvem det er, om det også er 

en person man godt kan lide i forvejen. Hvis det for eksempel er en person jeg egentlig ikke vil 

identificerer mig med, så tror jeg også, at jeg i højere grad, ligesom afholde mig fra og blive 

påvirket af det som de reklamerer for.  

Interviewer: Ja. 

Informant C: Hvorimod, hvis jeg ligesom synes de er… nogle jeg ser op til, jamen så kunne jeg 

godt finde på at gå ned og kigge på, eller undersøge produktet nærmere.  

Interviewer: Okay. Super. Så, nu vil jeg vise dig to reklamer, som jeg gerne vil bede dig om at 

læse grundigt igennem. Og så… du skal forestille dig at du ser den her reklame i et dansk magasin, 

okay?  

Informant C: Jaer.  

5:00  

(De to reklamer bliver vist) 

Informant C: Ja.  

Interviewer: Okay. Først vil jeg starte med, at spørge dig om du ved hvem de to personer der er på 

reklamerne er, og hvad kan du fortælle om dem?  

Informant C: Ja. Altså gældende for dem begge to, er at de er skuespillere. Og de ser begge to 

rigtig godt ud, og det er, i hvert fald fra min side set, nogle jeg rigtig godt kan lide. De har begge to 

humor, og har lavet nogle af de vildeste skuespillerpræstationer. Ja, så man kan jo egentlig sige, at 

de er meget ens på mange punkter. Hvor den ene så bare er dansk, og den anden er fra USA, ja, tror 

jeg. hehehe.  

Interviewer: Kan du sige navnene på dem?  

Informant C: Ja, altså, vi har jo Leonardo DiCaprio fra USA, og Nikolaj Lie Kaas fra Danmark. 



	 170	

6:00   

Interviewer: Jaer, godt. Og hvis du kigger på produktet der reklameres for. Hvad forbinder du med 

det produkt?  

Informant C: Det faktisk sjovt, inden du egentlig lige havde nævnt det, så havde næsten helt glemt 

at kigge på produktet, fordi jeg egentlig bare blevet betaget af drengene. hehehe. Men altså… hvad 

siger du så?  

Interviewer: Hvad du forbinder med produktet i reklamen, tandpastaen?  

Informant C: Med de to?  

Interviewer: Nej, hvis bare du fokuserer på produktet?  

Informant C: Jamen, jeg tænker det er et dagligdagsprodukt, som ikke kræver det store 

involvement fra en. Det er bare noget man køber, og altså, det kan godt være man har lidt 

præferencer for om det skal Colgate eller Zendium. Det har jeg for eksempel, jeg vil gerne have det 

Colgate, fordi så skummer det mere. Men ellers er det et produkt, der ikke ligger nogle sådan rigtig 

følelser bag. Altså det… 

Interviewer: Er et du bruger hver dag?  

Informant C: Ja, helt sikkert. Uden de store overvejelser omkring købet af det.  

7:00  

Interviewer: Jaer. Super. Så vil jeg bede dig om at fokuserer på forskellene mellem de to celebrity 

endorsere i relation til produktet du lige har snakket om. Okay?  

Informant C: Jaer.  

Interviewer: Så, hvad kan du sige om de to celebrity endorseres ekspertise eller viden omkring 

produktet?  

Informant C: Altså, hvis man skal være helt grundlæggende, så er de jo almindelige mennesker, 

som mig. Men da hverken nogle af dem er tandlæger, så burde de jo egentlig bare vide det samme, 

som jeg ved omkring tandpasta. Så de har ikke den store ekspertise indenfor området, andet end 

ligesom alle andre mennesker, skal børste tænder et par gange om dagen. Men jeg vil ikke forbinde 

dem med tandpasta, overhovedet. Jeg vil næsten sige, at hvis de reklamerede for det jakkesæt de har 
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på, så ville det give mere mening.  

8:00  

Interviewer: Okay. Hvad hvis du ser på forskellen mellem de to?  

Informant C: Jamen, så er det jo, at man kan sige… her i det her tilfælde, så er det jo et dansk 

tandpastaprodukt de reklamerer for. Så det at Leonardo DiCaprio på nogen måde skulle have fået 

fat i det Svane tandpasta, giver ingen mening for mig. Det er ret langt væk, og det meget 

utroværdigt, at han ligesom anbefaler det. Hvorimod, Nikolaj Lie Kaas kommer fra Danmark, og 

bor i Danmark, så hvis han føler det er den rigtig start for ham hver dag, jamen så tror jeg i hvert 

fald mere på det, end jeg ville tro på det med Leonardo DiCaprio.  

Interviewer: Hvad gør det? Hvad er det for nogle ting der gør, at du tror mere på ham (Nikolaj Lie 

Kaas) i forhold til Leonardo DiCaprio?  

Informant C: Jamen, det var som jeg sagde, jamen altså det er jo et dansk produkt, som jeg går ud 

fra, nu ved jeg ikke om det kun bliver lanceret på det danske marked, så jeg kan jo ikke se hvordan 

Leonardo DiCaprio, ville vide hvordan det produkt ville performe, så derfor er det mere troværdigt 

at det er Nikolaj Lie Kaas der reklamerer for det, frem for en international kendt.  

9:00  

Interviewer: Påvirker det så din opfattelse af hans (Nikolaj Lie Kaas) ekspertise eller viden 

omkring produktet, at han er dansk, i forhold til Leonardo der ikke er dansk?  

Informant C: Ja, altså jeg tænker, idet at han er dansk og reklamerer for et dansk produkt, jamen så 

går jeg ud fra at han må have prøvet det, og kan anbefale det til nogle andre. Hvor at jeg virkelig 

tvivler på at Leonardo DiCaprio, der bor i USA, ville have fået fingre i Svane produktet og brugt 

det. Så på den måde bliver han utroværdig, altså i forhold til det han reklamere og snakker om.  

Interviewer: Nu når du siger utroværdig, kan du så sige noget mere om de to kendte personers 

troværdighed som endorsere udfra det produkt de reklamerer for? du har været lidt inde på det.  

10:00  

Informant C: Ja, jeg synes jeg har været meget inde på det. Jeg ved ikke hvordan jeg ellers skal 

uddybe det, fordi igen… Jeg synes jo troværdigheden falder når de ikke kan bevise, eller at man 

ikke tror på de faktisk har prøvet produktet. Og det tror jeg ikke på Leonardo DiCaprio har, men det 



	 172	

tror jeg Nikolaj Lie Kaas kan have, fordi han er fra Danmark, og produktet er dansk.  

Interviewer: Super. Når du kigger på reklamerne, hvordan opfatter du så de to celebrity endorseres 

fysiske attraktivitet?  

Informant C: Jamen, som jeg startede med at sige, så synes jeg de begge to er mega charmerende. 

Altså, de har bare virkelig meget charme, og humor. Og det er jo ikke fordi, det lyder hårdt sagt, 

men de er jo ikke modeller på den måde… arh, men kan godt diskutere Leonardo DiCaprio var 

virkelig en gang. Men for eksempel, sådan en som Nikolaj Lie Kaas, er blevet meget rigtig lækker 

med alderen. Faktisk klæder det ham at blive ældre. Men også, at man kender ham, eller man har 

set ham i så mange film nu, så man kan rigtig godt lide hans person. Og det samme egentlig med 

Leonardo DiCaprio, i forhold til det han siger, og gør, og har præsteret, så er det begge to personer, 

man sætter pris på, og beundre rigtig meget.  

11:00  

Interviewer: Ja, okay. Nu er du jo faktisk kommet ind på det, men hvad er din generelle holdning 

til de to kendte personer, i forhold til om du kan lide dem, eller om de er rare osv.?  

Informant C: Jamen 100%, altså jeg er mega fan af dem begge to, altså det er nok nogle af de… 

altså der er ikke noget der, altså dem kan jeg rigtig godt lide. Både som… altså nu kender jeg dem 

ikke personligt, men hvad de sådan udadtil virker som om, så har de en fed personlighed og gør et 

hammer godt stykke arbejde med de film de laver, som giver mening og har rykket noget, både 

internationalt og dansk. Så jeg synes da helt klart for mig, at de er nogle meget særlige skuespillere, 

altså begge to, både på det danske marked og internationalt.  

Interviewer: Hvad hvis du skulle… er der en forskel på hvordan du synes om dem?  

12:00  

Informant C: Altså, man kan jo ikke komme udenom, at Leonardo DiCaprio har lidt flere penge 

end Nikolaj Lie Kaas, øøh, men det er jo heller ikke skidt. Men han (Leonardo DiCaprio) er måske 

lidt mere flødebolle end Nikolaj Lie Kaas. hehehe. Og måske lidt mere seriøst end Nikolaj Lie 

Kaas.  

Interviewer: Så det påvirker hvad du synes om dem?  

Informant C: Jamen kun positivt. Jeg synes jo... altså igen som jeg siger, de minder meget om 
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hinanden, men på den anden side er de jo også meget forskellige. Det er klart, det er jo to 

individuelle mennesker. Men det er thumps-up herfra til dem begge to.  

Interviewer: Er der en forskel på hvem du synes bedst om?  

13:00  

Informant C: Jamen… altså jeg ville jo nok føle at Nikolaj Lie Kaas, er den jeg kender bedst og 

føle mig tættest på, og føle var mere opnåelig på en eller anden måde, i forhold til Leonardo 

DiCaprio, der bor i USA, så ham ville jeg aldrig nogensinde støde på, og ville overhovedet ikke 

komme i nærheden af. Der er Nikolaj Lie Kaas noget mere tilnærmelsesværdig, også i forhold til 

netop det produkt de reklamerer for, jamen så ville jeg jo synes han nok ville gøre et bedst stykke 

arbejde, i hvert fald for at påvirke mig, til at gå ned og købe det i et supermarked.  

Interviewer: Okay. Hvilke ligheder eller forskelligheder ser du mellem hver af de celebrity 

endorsere og dig selv?  

Informant C: Altså, det er nok et lidt svært spørgsmål, men altså det er jo at den ene er 

international… som jeg også sagde, altså den ene lever Hollywood-life, har psykopat mange penge, 

som er Leonardo der… så ham kan jeg nok ikke se, desværre, så mange ligheder med, for der er jeg 

ikke helt. 

Interviewer: Mmh…  

14:00   

Informant C: Hvorimod, Nikolaj Lie Kaas er succesfuld, og han lever sikkert også bare livet, men 

fordi han er dansker, jamen så vil jeg jo føle en større tilhørsforhold til ham, frem for Leonardo 

DiCaprio.  

Interviewer: Jaer, er der forskel på værdier osv. hvordan ser du det?  

Informant C: Jamen, nu når Leonardo kommer fra USA, så er der nogle amerikanske værdier, der 

vil spille ind. Der er for eksempel ikke noget der hedder jantelov, hvorimod Nikolaj Lie Kaas 

repræsenterer de danske værdier. Men på den anden side, så er han heller ikke bange for at lave lidt 

sjov og lidt humor, og tage lidt pis på danskerne. Han har jo vildt meget selvironi, og det ved jeg 

faktisk ikke… apropos selvironi… det ved jeg ikke hvor meget Leonardo DiCaprio har i den 

forstand. 
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Interviewer: Mmh. 

15:00   

Informant C: Så på den måde faktisk, når jeg lige tænker over det, så er det ligesom om at 

Leonardo DiCaprio ville være mere seriøs i forhold til det han laver, så jeg ville faktisk tænke, at 

hvis han nu reklamerede for et produkt, som Svane, jamen så ville jeg da gå ud fra, at han faktisk 

mener det, ellers tror jeg altså ikke han ville gøre det. Hvor Nikolaj Lie Kaas, tror jeg godt kunne 

gøre det bare lidt for sjov måske, fordi han synes det var meget skægt lige at gøre. Så på den måde, 

kan man faktisk godt diskuterer, når jeg faktisk kigger på det, at hvis nu faktisk at Leonardo 

DiCaprio, gjorde det, altså så ville han virkelig mene det. Det tror jeg nu også Nikolaj Lie Kaas 

ville, der er bare lidt mere humor. Altså, sådan også… altså bare det at sige en frisk start hver dag, 

der ville jeg næsten grine over det, for det kan jeg næsten ikke se ham sige uden at grine lidt. Altså 

jeg kan ikke se han mener det. Der ville jeg næsten se han skulle lave en eller anden joke med det. 

Eller "der røg min morgenånde" eller et eller andet.  

Interviewer: Okay. hehehe. Gør det så at du synes han (Nikolaj Lie Kaas) er mere lig dig, fordi han 

er dansk? 

16:00  

Informant C: Klart, altså ja. Det ville jeg jo føle, fordi altså… igen, ham (Nikolaj Lie Kaas) ville 

jeg kunne møde nede på gaden. Det ville jeg jo nok ikke lige med Leonardo. Og igen, han (Nikolaj 

Lie Kaas), har jo de danske værdier og lever og bor i Danmark, som jeg selv gør. Så på den måde, 

så ville jeg mere kunne identificerer mig med ham.  

Interviewer: Godt. Hvis du kigger på selve budskabet af reklamen. Hvad er din opfattelse af det 

så?  

Informant C: Jamen, jeg tænkte… altså lige umiddelbart, da jeg lige så det, tænkte jeg sådan et 

øko produkt… altså et øko svanemærke produkt, som fremmer noget økologi, så det undrer mig at 

der ikke stod noget om det i teksten. Altså, det var en der var uden det ene og det andet. Når jeg 

sådan tænker over det, så ville jeg måske regne med de begge… altså hvis det nu var det, så tror jeg 

faktisk at Leonardo ville passe meget godt, for han går op i det her med jorden, og er meget 

sådan environmental.  

17:00  
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Interviewer: Mmh.. er der… 

Informant C: Og så skriver de jo direkte, det er en dansk tandpasta, så de går jo meget op i det her 

med, at vise at det er en dansk produceret ting frem for noget internationalt. Og det tror jeg rigtig 

meget, at vi danskere godt kan lide. Altså, det er et eller andet et tegn eller mærke for kvalitet. At 

hvis det det er dansk produceret, så ved man også, jamen de har bare dyrere omkostninger, end hvis 

man skulle få det produceret i Thailand. Så på den måde, så står det, at det er et dansk mærke, altså 

det gør bare at der er lidt mere kvalitet ind over på en eller anden måde. Jeg vil så også forvente i 

den forstand, at det vil være et dyrere mærke.  

Interviewer: Mmh.  

18:00 

Informant C: Ja, fordi pris og kvalitet hænger på mange måder sammen. Sådan tror jeg også 

mange tænker idag, hvis det er en høj pris så forventer man også et kvalitetsprodukt. Der står så 

ikke noget med pris her, så det kan jeg ikke sige, men umiddelbart, så tænker jeg også, at når det nu 

også er to celebrities, så er det nok et luksusprodukt vi taler om her, og ikke noget man bare køber 

nede i Netto. Altså jeg ville forestille mig at det var noget der var lidt svære at få fat på i nogle lidt 

mere special forretninger eller sådan noget. Øh, altså det kunne godt være Matas, det har jo også 

parfumer og lidt dyrere ting, så det for eksempel være der, men jeg tror ikke de ville lancerer sig 

selv i supermarkeder.  

Interviewer: Nej. Påvirker nationaliteten af de to endorsere din opfattelse af budskabet?  

Informant C: ja men altså igen, hvis jeg kigger på Leonardo der, så synes jeg bare ikke det giver 

nogen mening, at han skulle tale om et dansk produkt.  

19:00  

Interviewer: ja. 

Informant C: Øh… Også fordi, så ville jeg nok også forvente, at hele reklamen skulle være på 

engelsk, for at han (Leonardo DiCaprio) også selv ligesom ved hvad han siger. Øh, så ville det give 

mere mening, men så ville man også tage fokusset fra det var et dansk produkt. Hvis man lige 

pludseligt gjorde det mere, altså skrev teksten om til at være international og overskriften der, så 

ville det jo netop gå fra at positionerer sig, som at være et dansk til et mere internationalt. Så hvis 

det er, man som producent ønsker at være positioneret som et dansk produkt, jamen så ville jeg helt 
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klart anbefale, at man bruger en dansk kendt fordi det giver mere mening.  

Interviewer: Super. Øh... 

Informant C: Ellers er det ligesom om der er noget inkonsistens i den man bruger, og det man 

siger, og det man rent faktisk gør.  

Interviewer: Jaer, godt. Nu når du har set på reklamen, hvad er dine, du har været lidt inde på det, 

forventer til produktet?  

20:00  

Informant C: Jamen, ja jeg var lidt inde på det. Men jeg forventer at det er et kvalitetsprodukt, der 

ligesom har noget mere end bare, som Colgate har, at det kan et eller andet særligt, altså det står der 

så ikke noget rigtig omkring, altså den renser og beskytter tænderne. Men det går jeg også ud fra, at 

andre gør. Men jeg ville tro eller håbe der ville være noget omkring, sådan noget særligt. Altså den 

kan… at det er bevist at den kan give hvidere tænder, eller det er bevist at det er sundere for dig, at 

børste tænderne med den her slags tandpasta. Det ville holde din mund ren, altså ikke bare børste 

dine tænder, men altså også hele dit miljø inde i munden ville blive rent. Ja, altså, også... det er 

begge to nogle travle mænd, så det skulle gerne effektivt, og det er jo noget man bruger hver dag, så 

det skal jo virkelig forebygge nogle ting. Men igen, som jeg også sagde, det er to celebrities, så jeg 

ville forvente at det var et lidt dyrere produkt.  

21:00  

Interviewer: Påvirker nationaliteten så din opfattelse af produktet, hvis du ser forskellene?  

Informant C: Øhm, altså… 

Interviewer: Altså, påvirker det at det enten er en udenlandsk, Leonardo DiCaprio der reklamerer 

for produktet, giver det så en forskel i hvordan du forventer produktet vil være, i forhold til det en 

dansk kendt? 

Informant C: Jamen jeg var jo lidt inde på det før, altså jeg ville nok, hvis han (Leonardo 

DiCaprio) virkelig reklamerede for det produkt, så ville jeg jo også forvente at det var et fantastisk 

produkt, siden han har hørt om det helt til USA. Det kunne jo sagtens tænkes… det kender vi jo 

også godt selv, nogen der importerer et eller andet fra Japan, og så siger de, at det er et eller andet 

drømmemiddel. Så på den måde, så ville jeg umiddelbart tænke, at det var positivt. Men, så igen, 
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der er så igen min kritik ville være, at det tror jeg simpelthen ikke på ville ske. Så derfor ville jeg 

være mere positiv stemt overfor, at det var Nikolaj Lie Kaas, ligesom brugte det i hans dagligdag.  

22:00  

Interviewer: Okay, super. Og hvis du kigger på selve reklamerne som helhed, hvordan opfatter du 

så dem?  

Informant C: Jamen, som sagt, så opfatter jeg dem som en dansk tandpasta, der gerne vil slå 

igennem, og gerne vil slå på noget andet end noget billigt noget man bare køber nede i Netto. Altså 

det skal være noget, man sådan vælger aktivt at involverer sig i. Altså man skal ud og finde det i 

nogle speciel butikker, men så skal man også forvente, at det kan noget særligt, netop også fordi at 

prisen afspejler det.  

Interviewer: Og har endorsernes nationalitet nogen påvirkning af hvordan du opfatter selve 

reklamen?  

23:00  

Informant C: Ja altså, jeg tænker i hvert fald, at når det en dansk kendt der reklamerer for et dansk 

produkt, så bliver det ligesom slået fast, at det er dansk. Øh, hvorimod… altså nu står der godt nok 

dansk tandpasta, og det er en dansk tandpasta, og hvis det var Leonardo DiCaprio… hvis ikke der 

stod alt det danske der, så ville jeg jo netop begynde at tvivle på om det overhovedet er dansk, altså 

så kunne det ligeså godt være svensk eller norsk, eller noget andet ikk? Så hvis man bare så ham 

med Svane, og… altså nu er Svane jo så Danmarks nationalfugl, så på den måde er det meget meget 

meget dansk, men altså hvis jeg bare gik forbi og så det på en billboard for eksempel, jamen så ville 

jeg jo tænke, at det var et internationalt produkt der blev reklameret for.  

Interviewer: Okay. Og nu nævnte du så Svane brandet, øh, kan du uddybe lidt mere om hvordan 

din opfattelse er omkring selve brandet?  

24:00  

Informant C: Ja, som jeg sagde tidligere, så vil jeg forbinde det som noget grønt, altså noget både 

dansk, det er nationalfuglen fra Danmark, men Svane mærket, er jo også det der ikke det ene og det 

andet i af parabener, så på den måde ville jeg tage det som, ja ikke bare et rigtigt valg, men også et 

sundt valgt, og vælge det frem for noget andet. Altså, andre tandpastaer bliver måske bare 

produceret i massevis, hvor der måske er lidt mere sådan håndarbejde bag Svane mærket. Det ved 
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jeg så ikke hvordan man gør med tandpasta, men altså det tager i hvert måske mere tid og kræfter at 

producere det her tandpasta, frem for noget andet.  

Interviewer: Og igen, hvis du kan prøve at komme med forskelle, om der er en forskel på hvordan 

du opfatter brandet på de to forskellige reklamer?  

Informant C: Jamen, så er det, at hvis ikke jeg havde læst teksten, så ville jeg tænke, hvis 

Leonardo stod på, så ville jeg tænke, at det var et internationalt mærke, altså fra hvilket som helst 

land, om det var Tyskland, Norge, eller Sverige. Hvorimod, når det er Nikolaj Lie Kaas der bliver 

brugt, så tænker jeg Danmark. Altså, så tænker jeg at det er et dansk mærke, som der bliver 

promoveret. helt sikkert.  

25:00  

Interviewer: Er der andre ting du kan pålægge hvad du synes om brandet, end det, at det er dansk?  

Informant C: Jamen, som sagt, det er luksuriøst, det kvalitet, det er øko… 

Interviewer: Og det ville være det samme på begge reklamer?  

Informant C: Ja. ja.  

Interviewer: Okay. Hvad er så din interesse i selve produktet efter du har set på reklamerne?  

Informant C: Jamen, jeg tager mig selv i, at blive lidt nysgerrig overfor det. At når jeg selv hele 

tiden går ned i Netto, og bare køber en kedelig tandpasta, altså nu er det jo noget vi bruger hver dag, 

så hvorfor skal det ikke være godt? altså, det er jo vigtigt, at vi passer på os selv, og ellers kan det 

blive virkelig dyrt. Øhm, så jeg ville tænke, at hvis jeg så det her, så var det helt klart noget jeg ville 

prøve. Altså, man kan jo sige, jeg ved ikke hvor meget den egentlig har af effekt, der må jeg nok 

være ærlig, men jeg tror det handler om den her signal værdi, det ville gøre og købe et luksuriøst 

produkt, og have stående på sit badeværelse. 

26:00   

Interviewer: Mmh. 

Informant C: Normalt er tandpasta og tandbørster pakket ned, men så ville jeg måske kunne finde 

på at stille det mere frem, så andre kunne se, at man ligesom brugte denne her slags tandpasta, der 

måske koster, ja det ved jeg ikke, 40 kr. eller 50 kr. eller et eller andet, der er dobbelt så dyrt, som 

normale ting. Men jeg ville, hvis jeg så det, prøve at undersøge hvor man kunne få det henne og 
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hvor det købes henne.  

Interviewer: Og påvirker nationaliteten så din interesse i produktet? Er der en forskel på det alt 

efter om det er Leonardo DiCaprio eller det er Nikolaj Lie Kaas der reklamerer for det, og hvis der 

er kan du så prøve at uddybe nogle af de forskelle der er? 

Informant C: Hmm, jeg synes bare jeg har været meget inde på det allerede, altså sådan øhh…  

Interviewer: Jamen, nu er det i forhold til om du ville købe produktet. Købsintentionen for 

produktet?  

27:00  

Informant C: Jamen jeg ville jo nok… Jeg ville i hvert fald tænke, at hvis det var Leonardo, så 

ville jeg begynde at tvivle, hvor jeg overhovedet ville kunne få det henne. Altså om det var noget 

der fandtes på det danske marked. Jamen, det kunne godt være… om jeg overhovedet ville tvivle på 

det var dansk, altså det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, i hvert fald i forhold til Nikolaj Lie Kaas, at 

han symboliserer noget dansk, som jo tit bliver forbundet med noget kvalitet. Så på den måde, hvis 

jeg skal lægge hånden på hjertet, så ville jeg blive mere positivt stemt overfor Nikolaj Lie Kaas 

frem for Leonardo DiCaprio, fordi han er dansker, og for mig ville det bare give mere mening, og 

det ville mere troværdigt for mig og se ham promoverer et tandpastaprodukt, selvom der ikke rigtig 

er nogen forbindelse mellem de to ting. Men stadigvæk ville det være ham frem for Leonardo 

DiCaprio, fordi at jeg føler at et dansk tandpastamærke og Leonardo DiCaprio er så langt væk fra 

hinanden, at den kan jeg næsten ikke lige se forbindelsen. Når det så er sagt, det kunne man heller 

ikke med Cocio og Eva Mendez, andet end at hun shakede den, og var en flot pige.  

28:00  

Interviewer: Mmh.  

Informant C: Så jeg synes også det kommer meget an på, hvordan man vil promoverer sig, altså 

hvad er tanken bag. Fordi hvis Cocio gerne vil prøve at promoverer sig, at gøre sig til et lidt 

internationalt mærke, altså gerne vil prøve at snyde folk lidt, hvis man kan sige det sådan. Jamen så 

synes det er skide godt, at bruger internationale kendte, for så får man hurtigt, det der internationale 

look over sig. Hvorimod, hvis man er et dansk mærke, altså en dansk tandpasta, så ville jeg klart 

anbefale at man bruger danskere, for det er jo trods alt dem, som vil bruge mærket mest.  

Interviewer: Ja.  
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Informant C: Øhm, og jeg vil så også anbefale, at hvis så det her Svane mærke, vil ekspanderer til 

andre lande, jamen så ville jeg så også anbefale dem, at de så også brugte celebrities, som kommer 

fra det land de nu reklamere på. Det vil sige, hvis de prøvede at ekspanderer til Norge, jamen så 

skulle de bruge en norsk kendt.  

29:00  

Interviewer: Det tror du ville virke bedst?  

Informant C: Jamen måske, fordi jeg tror bare at hvis de så Nikolaj Lie Kaas, så var det ikke 

engang sikkert de vidste hvem han var. Så skulle det i hvert fald være en noget mere kendt person. 

Netop som Leonardo DiCaprio, som hele verden kender til.  

Interviewer: Så du føler at en virksomhed skulle bruge nationale kendte på markederne, for at så 

bedst igennem?  

Informant C: Ja, umiddelbart… Altså det ved jeg ikke… Både/og, for man kan sige hvis det er en 

dansk tandpasta der prøver at komme ind på Norges marked, så var det jo næsten ligegyldigt om det 

var en norsk eller international fordi der er det jo allerede et mærke der ikke er norsk.  

Interviewer: Ja, Så det afgøre at produktet er fra landet?  

Informant C: Ja på en eller anden måde. Men på den anden side, tror jeg også godt at Norge så 

ville føle, at hvis det var en nordmand, der ligesom reklamerede for et dansk produkt, og sagde, de 

her danskere har altså noget skide lækkert, jamen så tror jeg også de ville tænke, nårh hvis han siger 

det, som er vores landsmand, jamen så stoler jeg mere på det.  

30:00  

Interviewer: Godt. Super. Øh, tak for det. Og her til sidst, er der noget yderligere du har lyst til at 

tilføje?  

Informant C: Hvor kan man købe det henne? hehehe. Nej.  

Interviewer: Hehehe. Men tak for det og tak fordi du havde lyst til at deltage i interviewet. Det vi 

rigtig glade for. 

Informant C: Det var så lidt. Med glæde.  

30:30 – SLUT 
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Bilag 3d: Transskribering af interview med informant D 
Produkttype: Utilitarian 

Længde: 33:40 minutter 

Interviewer: Velkommen til.  

Informant D: Jo tak.   

Interviewer: Vi er glade for at du kan deltage. Inden vi går i gang, så vil vi lige kort fortælle hvad 

interviewet kommer til at handle om. Interviewet kommer til at handle om celebrity endorsement i 

en dansk kontekst. Og med celebrity endorsement menes der en aftale imellem en kendt person og 

en organisation, med det formål at bruge den kendte person til at promovere organisationen. Vi vil 

ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål om celebrity endorsement, og dernæst vil vi 

vise dig to celebrity endorsement reklamer, som vi vil bede dig tage stilling til.  Inden vi går i gang, 

vil jeg lige gøre dig opmærksom på at hele interviewet vil blive optaget. Dine svar er anonyme og 

vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale. 

Informant D: Det var godt.  

Interviewer: Har du nogle spørgsmål inden vi går i gang?  

Informant D: Næ. 

Interviewer: Godt. Til at starte med ved jeg bede dig om at oplyse din alder, køn og beskæftigelse. 

Informant D: Jeg er 26 år gammel, og jeg er en mand, og jeg er studerende, og har et deltidsjob 

ved siden af.  

1:00 

Interviewer: Godt. Så starter vi med de mere generelle spørgsmål om celebrity endorsement.  

Informant D: Yes.  

Interviewer: Kan du komme i tanke om en reklame der benyttede sig af celebrity endorsement, 

eller flere reklamer?  

Informant D: Øh, ja. Jeg kan komme i tanke om en 3 har lavet, med Snoop Dogg. Og så kan jeg 

komme i tanke om Jack&Jones, de har lavet en med Christopher Walken, er jeg ret sikker på han 

hedder. Øhm, jaer, og så kan jeg komme i tanke om en Kærgaarden har lavet med Forrest 
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Whittaker. Øhm, ja det tror jeg var det.  

Interviewer: Ja. Hvad er din personlige holdning til brugen af kendte personer i reklamer?  

Informant D: Øhm, det er meget sjovt nogen gange, at se de kendte i en anden kontekst end man er 

vant til at se dem i faktisk. Nogle gange kan det virke lidt malplaceret, og sådan lidt, måske lidt 

indlysende hvorfor de har gjort det, synes jeg. Altså, bare for kun at få kendis faktoren ind på en 

eller anden måde, ikk?  

2:00  

Interviewer: Jo.  

Informant D: … hvor det kan virke lidt malplaceret. Men andre gange så er der en god 

sammenhæng mellem produkt, eller kendis, så kan det jo have lidt mere relevans, synes jeg. Men 

nogle gange, kan det godt være sådan lidt for meget i forhold til, åbenlyst hvorfor de har betalt en 

masse penge for at få en eller anden person ind, bare for at få hans stjernedrys udover deres 

produkt.  

Interviewer: Hvad føler du det giver af ting til reklamen?  

Informant D: Øhm, jeg føler faktisk mest det giver en eller anden form for højnet opmærksomhed. 

At man lægger mere mærke til reklamen på en eller anden måde. Og man tænker mere over den 

fordi det er en person man kender og har set før. Og nu ser man den i den nye kontekst, så tænker 

man måske mere over, det man ser på en eller anden måde, og reflektere over det, end hvis det 

havde været en eller anden anonym person der sidder med et eller andet produkt eller og anbefaler 

det.  

3:00  

Interviewer: Godt. Perfekt. Men så vil jeg vise dig to reklamer, som jeg vil bede dig om, at tage 

stilling til. Du skal først når du kigger på dem og læse dem godt igennem. Og så skal du forestille 

dig, at du ser denne her reklame i et dansk magasin.  

Informant D: Okay, så bare som om, at jeg åbner et magasin og så ser jeg den her reklame?  

Interviewer: Lige præcis.  

Informant D: Så der er to styk her?  
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Interviewer: To styk med to forskellige endorsere på, men ellers så er indholdet det samme.  

Informant D: Okay, så skal jeg forestille mig, at de selvfølgelig ikke sad ved siden af hinanden i et 

magasin.  

Interviewer: Nej, det er enkeltvis.  

Informant D: Okay.  

(Der bliver kigget på reklamerne) 

4:00  

Informant D: Okay.  

Interviewer: Okay?  

Informant D: Mmh.  

Interviewer: Først og fremmet, så skal jeg høre dig om du ved hvem personerne i reklamerne er, og 

hvad kan du fortælle om dem?  

Informant D: Ja, jeg kender dem begge to ret godt synes jeg. Nikolaj Lie Kaas, som dansker, så 

kender man ham jo fra adskillige film og programmer og shows, events, og alle mulige forskellige 

ting, hvor han har været med. Og man kender jo også meget til ham, også på grund af hans historie 

med hans far, som også var en af de største danske manuskriptforfattere og skuespiller osv. Så jeg 

synes man har et ret godt kendskab til Nikolaj Lie Kaas i hvert fald, for diverse forskellige ting. 

Øhm, og det samme, jo lidt, kan man sige om DiCaprio jo, altså han er jo en af de største i hele 

verden. Måske ikke så meget med hans historie, men bare som skuespiller i alle de mega film han 

har lavet. Så kender man ham jo ekstremt godt altså. Jaer.  

5:00  

Interviewer: Okay, godt. Når du kigger på produktet der er reklameret for i reklamen, hvad 

forbinder du med det produkt?  

Informant D: Altså tandpasta?  

Interviewer: Ja.  

Informant D: Altså, jeg tænker det er sådan et hverdagsprodukt, som du ved, man bare skal, noget 



	 184	

man skal have. Det er noget man løber tør for, og så går man ned og køber det som… personligt i 

hvert fald, så kåber man… man har selvfølgelig måske nogle præferencer for et eller andet mærke, 

eller type, eller man går op i at det og det får man hvide tænder, eller det og det hvis man har 

isninger, eller et eller andet. Men ellers så kigger man også meget på tilbud, du ved, man har måske 

3-4 forskellige typer man normalt køber, man synes er gode. Og så køber man dem af dem der er på 

tilbud når man er nede og handle. Sådan er produktet lidt for mig i hvert fald.  

Interviewer: Okay. Så sådan lidt hverdagsprodukt?  

6:00  

Informant D: Ja, det sådan et hverdags, almindeligt produkt, man måske ikke lægger det store i, 

men man har alligevel nogle små præferencer og sådan, for hvad man vil have.  

Interviewer: Okay. Godt. Så skal gå mere ind i forskellene på de to celebrity endorsere  i relation 

til det produkt, du lige har snakket om. 

Informant D: Yes.  

Interviewer: Så hvad kan du sige om de to celebrity endorsers ekspertise eller viden omkring 

produktet?  

Informant D: Altså om Leonardo eller Nikolaj skulle have en eller anden speciel viden om 

tandpasta? Eller den her tandpasta?  

Interviewer: Ja, det der er reklameret for.  

Informant D: Umiddelbart, tænker jeg jo ikke at der er den store ekspertise i hvert fald. Hvis man 

skulle snakke om ekspertise, så tænker jeg mere det ville være en tandlæge, eller en der arbejde på 

en tandklinik, som havde været mere relevant, når det kommer til ekspertise. Hvor jeg bare tænker, 

at de her er bare brugt til deres personlighed og kendisfaktor, end for deres ekspertise.  

7:00  

Interviewer: Hvad hvis du ser på forskellene. Er der en forskel når du ser på de to reklamer, hvad 

du tænker om deres viden om produktet?  

Informant D: Nej. Det er der faktisk ikke. Nej, så er der måske lidt den kobling, at produktet er 

dansk, og Nikolaj Lie Kaas er dansk. Jeg går ud fra det er dansk, der står dansk tandpasta og svane. 

Det må da være dansk. Så det må da være den eneste kobling der må være mellem Nikolaj Lie 
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Kaas, det er at det er et dansk produkt. Og at Leonardo reklamerer for et dansk produkt.  

Interviewer: Og det vil gøre at du ser Nikolaj Lie Kaas, som havende mere viden omkring 

produktet?  

Informant D: Mmh, ja, måske. Det er måske mere naturligt, at det er ham (Nikolaj Lie Kaas) end 

det er Leonardo, når nu, at det er et dansk produkt kan man sige, ikke?. Altså, også fordi at selve 

produktet ligner at det er et meget klassisk produkt, i dets design og navn, meget traditionelt 

klassisk, og ser lidt eksklusivt ud, ikke? 

8:00  

Interviewer: Mmh.  

Informant D: Så der kan man sige at han (Nikolaj Lie Kaas) passer meget godt ind på den måde, at 

det er dansk, og man kender hans historie, det er lidt traditionelt, og den type man måske ser ham 

som. Så der kan måske godt være en bedre kobling, end lige med Leonardo, lige i det her tilfælde, 

synes jeg. Selvom Leonardo er en person alle kender og alle har en holdning til også, men der er 

Nikolaj måske lidt mere relevant synes jeg.  

Interviewer: Okay. Godt. Hvad kan du sige om de to kendte personers troværdighed som endorser 

for produktet?  

Informant D: Når men, igen, på det punkt, synes jeg de er ret ens faktisk, at de seriøse personer, 

som når de udtaler sig for noget andet end deres skuespil, så er de seriøse og virker som nogle 

troværdige personer. Der har nogle respektfulde holdninger til diverse ting i deres personlighed.  

9:00  

Interviewer: Okay.  

Informant D: Nikolaj Lie Kaas, som lidt mere komiker typen, den sjove type, hvor Leonardo 

måske er lidt mere seriøs, velfunderet, eller hvad man siger. Man har tit set ham snakke om miljøet, 

og diverse taler, Irak, og hvad ved jeg. Hvor Nikolaj Lie Kaas, han er også kendt i Danmark, især 

for at være vært på de forskellige comedy, Zulu comedy shows, hvor han er måske lidt mere den 

sjove type eller hvad man siger. Jaer… så der er måske lidt mere troværdighed… det kommer også 

an på hvordan man definerer troværdighed selvfølgelig. Men troværdighed kan jo også godt være, 

man bare tror på den person, elller om man synes han er seriøs omkring noget, og generelt er seriøs. 
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Ellers synes jeg de er meget lige på det punkt.  

Interviewer: Ja. Hvad hvis du ser det i forhold til produktet? Er der en forskel?  

10:00  

Informant D: Nej det synes jeg faktisk ikke. Ikke andet end det vi snakkede om før med det danske 

og det danske navn.  

Interviewer: Hvordan påvirker det?  

Informant D: Øhm. Det ved jeg sgu ikke. Kan du uddybe?  

Interviewer: Ja, om der er en af dem der er mere troværdig når du ser det i relation til det 

reklamerede produkt?  

Informant D: Når jeg ser det i relation til det reklamerede produkt, så synes jeg måske at Nikolaj 

Lie Kaas er stadig mere troværdig. Hvis jeg ser dem kun som personer, så vil jeg nok sige, at 

Leonardo er mere den troværdige type, mere ordentlig type eller hvad man siger. Hvor Nikolaj Lie 

Kaas han er tit den der sjove type, der laver en masse grin med tingene.  

Interviewer: Men kan du uddybe det, når du siger, at du ser Nikolaj Lie Kaas, som mere troværdig 

i relation til produktet, hvordan kan det være?  

11:00  

Informant D: Det igen til produktet, som jeg ser som et dansk produkt, og han er en dansk 

skuespiller. Han (Nikolaj Lie Kaas) er en med hans traditioner, hans historie, og alle de ting som vi 

har snakket om. Og så at det er et dansk produkt, som ud fra design, og navn, og de ting der står på, 

dansk produceret tandpasta, Svane, og så det her logo der er en Svane. Så tænker jeg, at jeg synes 

det giver meget god mening på den måde. Han passer godt til det design, og det stilmæssige, og det 

danske i den identitet der bliver afspejlet i reklamen, synes jeg.  

Interviewer: Og hvad med Leonardo DiCaprio?  

Informant D: Jamen, som person, som vi snakkede om, så er han (Leonardo DiCaprio) en meget 

troværdig type og ordentlig type, og seriøs og alle de her ting, som umiddelbart passer godt til 

produktet. Men fordi det er dansk produkt, med dansk skrift, og dansk navn, og sådan nogle ting, så 

synes jeg det falder lidt fra igen, og peger mod Nikolaj Lie Kaas, som bedre egnet til lige den her 

reklame. Synes jeg i hvert fald.  
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Interviewer: Godt. Super. Tak skal du have. Når du kigger på reklamerne, hvordan opfatter du så 

de to kendte personers fysiske attraktivitet? 

12:00  

Informant D: Ja, I har jo fundet to ret lignende billeder på en eller anden måde. Men jeg vil nok 

sige at Nikolaj Lie Kaas står måske lidt skarpere her. Både med jakkesæt, og statur og sådan. Hvor 

at Leonardo han har måske lige lidt ekstra her (der peges på Leonardo DiCaprio's mave), ikke noget 

særligt, men synes Nikolaj Lige Kaas står lige lidt bedre. Han ser lige lidt mere cool ud.  

Interviewer: Hvis du skal snakke om din generelle holdning til de to kendte personer, hvordan er 

den så? 

Informant D: Det er… jeg har en ret god holdning til dem begge to, synes jeg. De super dygtige 

skuespillere begge to. Hvor Leonardo måske, og det er jeg nok ikke alene om at synes, han er 

måske en af mine yndlings skuespillere generelt.  

13:00  

Interviewer: Ja. 

Informant D: Jeg har stor respekt for alle de film han (Leonardo DiCaprio) har været med i. Jeg 

synes han er super god, og han vælger tit de film, som også passer til ham, og mega gode film. Så 

jeg kan ret godt lide ham. Og Nikolaj Lie Kaas, har jo virkelig været med i mange ting efterhånden. 

Både med film og med serier, og med små roller i forskellige ting, og shows, og vært på alle mulige 

forskellige ting. Så hans rolle er måske lidt mere udefinerbart. Hvor Leonardo, han er jo kun mere 

til film, hvor Nikolaj Lie Kaas, han har været med i alle de forskellige ting. Jeg kan rigtig godt lide 

ham, jeg synes han er en sjov type, og han har været med i nogle gode film også. Men han er sådan 

lidt mere en blæksprutte type, fordi han kan alle mulige forskellige ting. Så han er ikke ligesom at 

sætte i boks på samme måde, som Leonardo. Hvis man snakker Leonardo, så snakker man kun om 

skuespiller. Hvis man snakker om Nikolaj Lie Kaas, så er han jo nærmest en dansk historisk 

klenodie efterhånden. 

14:00  

Interviewer: Jaer. 

Informant D: Altså, på alle mulige scener, og historisk.   
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Interviewer: Så hvis du skulle prøve at uddybe, er der så en forskel på hvem af dem du synes bedst 

om?  

Informant D: Jeg synes nok bedst om Leonardo DiCaprio stadig, vil jeg nok sige.  

Interviewer: Okay.  

Informant D: … også fordi han er med i mange af mine yndlings film og sådan nogle ting. Hvor 

Nikolaj Lie Kaas er måske lidt mere useriøs i mange af hans roller, og ikke fordi det gør noget. Jeg 

holder meget af komedier og sjove indslag, film, og shows, og sådan noget. Men ja, det er svært at 

sige. Ej, jeg synes mest om Leonardo DiCaprio, tror jeg.  

Interviewer: Okay. Hvis så du skal fokuserer på ligheder og forskelligheder. Hvilke ligheder og 

forskelligheder ser du mellem hver af de kendte personer og dig selv?  

15:00  

Informant D: Øhm… Der er nok flest forskelligheder. Altså, lige fra, hvad vi laver, uddannelse, og 

sådan nogle ting. Men holdningsmæssigt, kunne jeg da godt se mange af de samme ting, i hvert fald 

med Leonardo DiCaprio. Altså, jeg synes han virker meget lig… alle de ting jeg har set ham lave og 

når han udtaler sig om forskellige ting i verden, så synes jeg hans holdning afspejler meget godt 

min holdning til mange af tingene. Jeg synes han er… altså det med at han går op i miljøet, og gør 

meget ud af det på diverse ting, det har jeg stor respekt for, og der er jeg enig med ham i mange af 

de ting han siger, med at han går op i at vi skal sikrer kloden på de forskellige måder. På den måde, 

har jeg i hvert fald ikke selv set Nikolaj Lie Kaas, udtale sig så meget om sådan nogle ting. Det er 

mere arbejdsrelateret med ham også. Så det er lidt svært, at se mig selv i dem. Stilmæssigt, sådan, 

tjoo, lidt. Eller man ser dem jo mest i jakkesæt til de forskellige shows, og sådan nogle ting. Og det 

er jo ikke fordi man har jakkesæt på andet til bryllupper og sådan nogle.  

16:00  

Interviewer: Hvad hvis du skulle fokuserer på værdier og overbevisninger, er der så, hvis du ser på 

dem enkeltvis, nogle ligheder og forskelligheder der?  

Informant D: Der er nogle ligheder, igen med Leonardo, synes jeg i hvert fald med 

overbevisninger og de her ting. I hvert fald med de ting jeg har set. Det er jo svært at kende dem 

100%, og vide præcis hvad de står for, men de ting jeg har set med ham, Leonardo, der synes jeg 

der mange af de samme, der kunne godt være nogle ligheder der. Med Nikolaj Lie Kaas, så synes 
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jeg ikke, jeg mindes ikke at jeg har set ham være seriøs, og komme med nogle decideret holdninger 

til nogle ting.  

Interviewer: Kunne du forestille dig der ville være nogle værdier, som du…? 

Informant D: Jo, det kunne der nok godt. altså, jeg ved ikke hvorfor men jeg bliver hele tiden, når 

jeg… i denne her reklame i hvert fald… Jeg bliver ved med at tænke, som jeg har nævnt mange 

gange, det der historiske og traditionelle i Nikolaj Lie Kaas. Øhm, respekt for traditioner og sådan 

nogle ting. Det ved jeg ikke, det kan godt være man har nogle af de samme holdninger der, altså 

man går op i den danske tradition, på nogen punkter og sådan noget.  

17:00  

Interviewer: Kan du prøve at uddybe det?  

Informant D: Ja, jeg kan prøve. Øhm, jeg ved sgu ikke. Altså, han (Nikolaj Lie Kaas) kunne godt 

virke som typen, som også går op i familie, og mange af de ting jeg har sagt. Der kunne godt være 

nogle ting.  

Interviewer: Så det spiller en rolle, udfra din optik, hvilken nationalitet de har, eller hvordan spiller 

det ind?  

Informant D: I hvert fald til det her produkt, synes jeg, det har en eller anden… det kunne godt 

være det havde været helt anderledes, hvis du bare havde vist mig et billede af dem hver især, uden 

alt det andet med produkt, og skrifttype her, og der står dansk tandpasta, og så nogle ting, så kan det 

godt være jeg ville komme frem til nogle helt andre ting. Men når man ser det i sådan en her, ja så 

synes jeg det spiller en stor rolle. Altså, så forbinder man pludselig de her forskellige ting med 

tradition, historie, danskhed, kvalitet, jaer. Jeg ved ikke lige ellers.  

18:00  

Interviewer: Nej, det synes jeg var godt. Godt formuleret. Hvis du skulle fokuserer mere på 

budskabet i reklamen, hvad er din opfattelse så af budskabet?  

Informant D: Øhm, "Det eneste rigtige valg", "En frisk start hver dag". Budskabet, jamen altså 

budskabet, hvad er budskabet? Det er vel, at som der står med stor skråskrift, "Det eneste rigtige 

valg", at hvis man skal have en tandpasta, så er der kun én at gå efter, hvis man i hvert fald vil have 

noget rigtig lækkert, som en kendt person i hvert også kan stå indenfor med sit tandpastasmil.  
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Interviewer: Hvad hvis du kigger på nationaliteten af de kendte personer, påvirker det din 

opfattelse af budskabet?  

19:00  

Informant D: Ja. Igen Nikolaj Lie Kaas. På en eller måde er det mere ægte når det står på dansk 

også, og det passer til ham det hele. Og der er virkelig gjort meget ud af at fortælle, at det er et 

dansk produkt, synes jeg, og danske traditioner. Den her skråskrift, den er sådan meget dansk, vil 

jeg sige. Næsten sådan…  

(Interviewet blev kort afbrudt) 

20:00  

Informant D: … ja, altså, den der hvor der står "Det eneste rigtige valg" med den der skråskrift, det 

er virkelig også sådan en typisk dansk ældre skrift. Sådan som man har set det i Krøniken eller hvad 

ved jeg. Sådan et eller andet, man kunne lige forestille sig det gå ind. Øhm, jo på en eller anden 

måde har den også noget elegant i sig jo, som godt kunne passe til Leonardo. I mange af hans film, 

hvor han også spiller en meget elegant type, finerer typer, på en eller anden måde. Men man 

forbinder det hurtigt med det danske, også fordi lige op over, står der dansk tandpasta. Og så passer 

det bare igen godt til mange af de faktorer jeg ligesom, har påduttet Nikolaj Lie Kaas, med hans 

historie og traditioner, hans far, og alle de dansk film og ting han har været med i. Han har vist også 

lavet et eller andet for dronningen på et eller andet tidspunkt, hvis ikke jeg husker helt galt. Der er 

mange af de ting, ikke? Man kunne godt se det for sig. Det er ret oprigtigt på en eller måde med 

Nikolaj Lie Kaas i den her sammenhæng.  

21:00  

Interviewer: Så du siger at budskabet i reklamen med Nikolaj Lige Kaas opfatter du som bedre?  

Informant D: Mere passende på en eller anden måde. Det er et meget dansk budskab, uden at være 

det. Hvis bare der stod med Times New Roman eller et eller andet, "Det eneste rigtige valg", jamen 

fint, udover at det så står på dansk, så skulle det så måske have stået på engelsk, så havde det passet 

endnu bedre til Leonardo. Og det kunne man jo egentlig også godt vælge at skrive på engelsk i en 

dansk reklame, fordi der er så mange danskere der ikke har problemer med at få koblingen. I hvert 

fald, hvis det her er et produkt med høj kvalitet, som henvender sig meget til de veluddannede eller 

et andet, så ville de nok ikke have nogle problemer med hvis det hele havde stået på engelsk, for 
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den sags skyld. Så havde det bare måske fået en mere international virkning. Og så havde det, som 

produktet mere international, større produkt, hvem ved. Hvor det danske her, er der en tydelig 

forbindelse, både til Nikolaj Lie Kaas, til budskabet, til produktet, altså mellem det hele, ikke? Ja, 

jeg ved ikke om du kan bruge det til noget? 

22:00  

Interviewer: Jo, det var godt. Øhm, hvad har du så af forventninger til produktet, når nu du har set 

begge reklamer?  

Informant D: Som jeg også har sagt, jeg synes man får en forventning af, at det virkelig et 

kvalitetsprodukt. Men jeg ved ikke om man får så meget en forventning om at det er et eller andet 

produkt, som kan… altså, hvis jeg nu prøver at sammenligne, hvad jeg lige tænker om sådan en 

Colgate tandpasta, så står der altid alt muligt, med whitening, og der står et eller andet med plak, og 

der står et eller andet med danner en beskyttende hinde, og renser, og alle sådan nogle ting. Altså 

det eneste der står med den her, er at det renser, beskytter tænderne, og sikrer dig en frisk ånde. Det 

er ikke lavet så meget, hvor det bare kommer med de her hårde benefits på en eller anden måde. 

Øhm, så tænker ikke at det er særlig... på det her punkt, der er jeg måske ikke overbevist om, at det 

på samme måde er ligeså…  

I. Mmh. 

23:00   

Informant D: Colgate har jo på en eller anden måde måske mere en forbindelse, lige fra da man 

var helt lille, hvor man gik til skoletandlægen, og fik Colgate, de her prøver og alle de her ting, så 

forbinder man Colgate på en eller måde, som noget af det bedste, topklasse. Noget af det mest 

effektive. Hvor jeg ved ikke om jeg synes det her virker, mit førstehåndsindtryk, som lige så godt, 

men kvaliteten af selve råvarerne, tænker man er virkelig god kvalitet.  

Interviewer: Hvordan kan det være? 

Informant D: Jeg tror det er lidt designet, indpakningen, og tuben, og med den kendte.  

Interviewer: Så den kendte person spiller en rolle i forhold til hvordan du tænker om produktet?  

Informant D: Ja, det tror jeg ubevidst, at det gør. Altså, hvis der ikke havde været et bilede af ham, 

og det bare havde været et eller anden billede af en eller anden random person, med et glad smil, 
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som det måske havde været, hvis det havde været en Colgate, så havde det nok ikke været helt 

ligeså meget. Men både den skrifttype, det klassiske, det gør meget man får lidt finere 

fornemmelser, eller hvad man siger. 

24:00  

Interviewer: Hvad hvis du ser på nationaliteten af de to forskellige endorsere, er der en forskel på 

hvordan du opfatter produktet?  

Informant D: Nej det synes jeg ikke så meget. Også fordi, det er to personer, som begge laver 

meget det samme. De har nogle forbindelse. Der er nogle klare ting, de står for meget det samme på 

en eller anden måde, altså på et mere generelt plan. Øhm, jeg ved sgu ikke. Ikke lige på det punkt, 

der er det meget ens.  

Interviewer: Det er iorden. Hvis du kigger på selve reklamerne som en helhed, hvordan er din 

opfattelse af reklamerne?  

25:00  

Informant D: Øhm, man kan sige, sådan første håndsindtryk, med Nikolaj Lie Kaas, med hans 

jakkesæt farve, det passer måske lidt bedre ind i farvetemaet og sådan noget. Men hvis du kigger 

over på Leonardo, den her lidt mere brunlige sæt, så skiller det sig måske lidt mere ud. Man tænker 

mere over det han har på, og kigger mere på ham, fordi det Nikolaj Lie Kaas har på, det er meget 

mørkt, det går bare i et med selve reklamen. Hvor herovre, det så på en eller anden måde lidt mere 

afslappet ud. Hvor det her, det ser lidt mere fint ud, det ligner næsten han skal til bryllup, hvor 

Leonardo, der kunne du have fanget ham på en hverdagsaften, skulle ud og spise eller et andet. Det 

synes jeg meget man lægger mærke til. Ellers er resten jo meget det samme. Man tænker også lige 

over, at der står her et citat fra dem hver, hvor der står "En frisk start hver dag", og så står det på 

engelsk med Leonardo, det tænker man selvfølgelig også lige over, men ikke noget særligt. Det er 

så alment det der står på engelsk, at man ikke decideret… jeg tror ikke, at hvis ikke man havde set 

den, så tror jeg ikke man havde tænkt over, at det havde stået på engelsk. Det havde virket meget 

naturligt.  

26:00  

Interviewer: Hvad hvis du skal se på forskellene mellem dem, påvirker nationaliteten så din 

opfattelse af reklamerne?  
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Informant D: Ja, det synes jeg. For jeg synes det virker mere oprigtigt med Nikolaj Lie Kaas, igen 

her. Hvis man ser på den med Leonardo DiCaprio, i forhold til, så virker det ikke lige så oprigtigt, 

når det næsten hele står på dansk og så han er der. Altså, "Svane tandpasta, er en dansk tandpasta, 

med en fed og kraftig konsistens", altså det er måske ikke så Leonardo, lige i det. Jeg ved ikke 

lige… 

Interviewer: Ja. Så hvis du skulle vælge en af reklamerne, som du synes bedst om sådan som 

helhed? 

27:00  

Informant D: Jeg kan godt lide, den er lidt afslappet, den med Leonardo, altså hvor det ikke er alt 

for fint. Den anden bliver meget Hellerup. Men den er nok mere gennemført. Den er meget fint. Det 

kan godt være den måske ikke lige rammer 100% mig. Men den er måske mere gennemført end den 

anden. Den matcher måske bedre med farvespillet og sådan nogle ting, og med danskeren. Det 

synes jeg lige umiddelbart.  

Interviewer: Jo. Godt.  

Informant D: Selvom jeg godt kan lide den afslappethed, hans fremtoning, Leonardo, han er mere 

lidt mere afslappet på en eller anden måde her. Cool type.  

Interviewer: Hvad hvis du kigger på selve brandet?  

Informant D: Ja, Svane.  

Interviewer: Hvordan er din opfattelse af det (brandet)? 

Informant D: Klassisk. Ganske klassisk. Øh, er det noget i selv har fundet på, eller er det… jeg har 

ikke set det før i hvert fald… Jeg går ud fra det selvfølgelig bare er noget I har lavet, sådan så man 

kan få en forståelse af…  

28:00  

Interviewer: Men du har ikke set brandet før?  

Informant D: Nej det har jeg ikke, men altså jeg synes det er meget klassisk, og jeg synes det er 

meget troværdigt på en eller anden måde. Jeg kunne da sagtens se det for mig, men det næsten 

sådan lidt, et kurspa eller sådan et eller andet. Det kunne godt ligne sådan et produkt fra et fint 

kurspa i Holte eller et eller andet, hvor der lå de her lækre produkter man skulle bruge, meget 



	 194	

dansk. Det ville passe ind sådan et sted, tænker jeg. Jeg tror sgu ikke, at det er noget de fleste sådan, 

som produkt, ville gå ud og købe. Jeg kunne ikke set det for mig, stå nede Netto på en af hylderne 

der vel. Det skulle være sådan meget speciel produkt, som man kun kunne få udvalgte steder, og jeg 

ved sgu ikke helt hvor man skulle sælge sådan et henne. Måske mest over nettet faktisk på sådan 

lidt grooming sider eller et eller andet, lidt pænere steder. Eller, ja. 

29:00  

Interviewer: Påvirker nationaliteten af de to kendte personer, din opfattelse af brandet, og 

hvordan?  

Informant D: Igen, det virker mere troværdigt og oprigtigt med Nikolaj Lie Kaas, og Svane, dansk 

produceret tandpasta, synes jeg. Jeg ser ikke den forbindelse mellem Leonardo DiCaprio og dansk 

tandpasta. Det gør jeg faktisk ikke rigtig. Det er også derfor, jeg tror, at jeg hele vejen, har jeg hældt 

mere til den her Nikolaj Lie Kaas reklame. Jeg synes den virker mere troværdig, og det tænker jeg, 

er ret vigtigt for sådan her en reklame, at det skal være troværdigt. Men ellers ser produktet, det ser 

lækkert ud i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det.  

Interviewer: Ja, det er så næste. Så efter du har set reklamerne, hvad er så din interesse i 

produktet?  

Informant D: Jo, det har på en eller anden måde styrket min interesse, synes jeg. Det kunne da 

være meget sjovt at prøve.  

30:00  

Interviewer: Mmh.  

Informant D: Øhm, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Det er jo ikke noget, som vi også har 

snakket om, det er jo ikke noget jeg har… tandpasta det er ikke noget man tænker så meget over i 

hverdagen. Det er bar et must have ting, man bruger et par gange om dangen. Man bruger det jo 

egentlig ret meget, men tænker ikke så meget over det. Men det kunne da være sjovt at prøve noget 

andet end de sædvanlige tandpastaer.  

Interviewer: Og så igen nationaliteten af de to endorsere. Påvirker nationaliteten af dem din 

interesse i produktet?  

Informant D: Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvis det virkelig var en reklame, og jeg så Leonardo 
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reklamerer for den her, et dansk mærke, så ville man måske også tænke, når der må sgu da være… 

enten så ville man tænke… der er ligesom to grøfter man kan gå i, enten så ville man tænke, hold 

kæft mand, han er sunket lavt siden han gider reklamerer for dansk tandpasta. Og den anden er at 

man tænker, at det må virkelig være et specialiseret produkt, nå er det sådan et de kendte bruger, 

eller er det sådan noget virkelig dyrt. Man kunne godt forestille sig, at det var et rigtig dyrt produkt, 

og at de virkelig henvender sig til folk der har penge og virkelig går op i deres udseende.  

31:00 

Interviewer: Okay. 

Informant D: Så derfor får man lyst til at prøve det, synes jeg. Øhm, det gør man også med Nikolaj 

Lie Kaas, men så er det bare mere oprigtigt dansk produkt, sådan, nårh det er et nyt produkt, de er 

ved at lancerer, så virker det mere oprigtigt. Men hvis man så det med Leonardo, på grund af hans 

nationalitet, så kan det være man tænkte, nårh okay, det er måske noget som allerede… man ikke 

har hørt om fordi, det måske kun er noget for den allerhøjeste klasse typer, skuespillere og sådan 

nogle, som går op i deres udseende, og skal have et flot smil og sådan nogle ting. Så det kan godt 

være der er en lille påvirkning der, faktisk, selvom man ubevidst ikke lige havde tænkt over det til 

at starte med. Måske lidt.  

Interviewer: Ja. Så hvis du skulle prøve at sætte graden af købsintentionen på produktet, på en af 

de tro reklamer?  

Informant D: Graden af, hvad sagde du?  

Interviewer: Graden af købsintentionen for produktet?  

Informant D: Sådan fra 1-10, eller hvad mener du? Ej, men det kommer an på prisen. Der står jo 

ikke lige noget om prisen, og hvor man kunne købe det og sådan noget.  

32:00  

Interviewer: Nej. 

Informant D: Men hvis jeg faldt over det i en butik, et eller andet sted. Det kunne være hvis jeg var 

i Illum for ekspempel, eller i Magasin, komme forbi nede i parfumeafdelingen, hvor der måske 

kunne være sådan nogle forskellige skønheds og helse ting, og sådan noget, som jeg næsten 

forbinder det her mere med end et hverdagsprodukt næsten, fordi det virker så fint og sådan. Hvis 
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jeg så det der, så ville jeg nok lige tjekke prisen… det kunne være meget sjovt at prøve, men jeg 

tvivler måske lidt på, at jeg ville købe, da jeg godt kunne forvente, at det var ret dyrt. Men 

købsintentionen ville være ret høj, jeg ville da være interesseret tror jeg.  

Interviewer: Ville den være den samme på begge reklamer?  

Informant D: Godt spørgsmål. Øhm, det ved jeg ikke. Hvis de havde fået personerne ud og stå 

nede i Illum, det kunne være ret sejt. Så ville man nok lige skulle over og prøve det. hehehe.  

33:00  

Interviewer: Hehehe.  

Informant D: Ej men altså, det er lidt svært at sige lige om der er en forskel. Nej der er nok ikke 

den store forskel lige på det punkt.  

Interviewer: Godt, super. Så har jeg faktisk ikke flere spørgsmål. Er der noget til slut du har lyst til 

at tilføje?  

Informant D: Øhm, nej. Det synes jeg ikke.  

Interviewer: Godt. Så vil jeg gerne sige mange tak, fordi du havde lyst til at deltage i interviewet.  

Informant D: Det har været interessant i hvert fald. Synes jeg.  

Interviewer: Godt.  

Informant D: Det har i hvert stille op på nogle ting, man ikke lige havde tænkt over før i forhold til 

celebrity endorsement, synes jeg.  

Interviewer: Godt. Det er vi glade for.  

33:40 - SLUT 

Bilag 3e: Transskribering af interview med informant E 
Produkttype: Hedonic 

Længde: 23:43 minutter 

Interviewer: Okay, velkommen til. Vi er glade for at du vil deltage og inden vi går i gang så vil jeg 

lige kort fortælle hvad interviewet kommer til at handle om. Interviewet kommer til at handle om 

celebrity endorsement i en dansk kontekst. Og med celebrity endorsement der menes en aftale 
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mellem en kendt person og en organisation med det formål at bruge den kendte person til at 

promovere organisationen. Vi vil ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål om celebrity 

endorsement, og dernæst vil vi vise dig to celebrity endorsement reklamer som vi vil bede dig tage 

stilling til. Inden vi går i gang så vil jeg gøre dig opmærksom på at hele interviewet bliver optaget, 

dine svar er anonyme og vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale. Har du nogen 

spørgsmål inden vi går i gang? 

Informant E: Nej. 

Interviewer: Okay, til at starte med vil jeg bede dig oplyse din alder, køn og beskæftigelse. 

Informant E: 24, mand, studerende. 

1:00  

Interviewer: Okay. Kan du komme i tanke om en reklame der benytter sig af celebrity 

endorsement? 

Informant E: Ja. Øhh... Bet24 med emhh Samuel L. Jackson. 

Interviewer: Mmmh, er der andre? 

Informant E: Der er også Skousen med Nikolaj Lie Kaas. Og... Startour eller sådan noget med 

Mads Mikkelsen. 

Interviewer: Okay. Hvad er din personlige holdning til brugen af kendte personer i reklamer? 

Informant E: Øhh... Jeg synes det gør reklamen mere spændende. Det er tit, øhh... bedre at høre en 

professionelle skuespiller snak, altså det lyder mere naturligt når han snakker end for eksempel 

øhh... Power reklamerne hvor det er deres direktør der snakker sådan lidt akavet. 

2:00  

Interviewer: Mmmh, nu siger du mere spændende, kan du uddybe det? 

Informant E: Det bare at de snakker naturligt, altså de har været... Hvis det er en skuespiller, så har 

de været foran kameraet tusind vis af gange, så det lyder mere naturligt hvis det er en øhh... video 

reklame. 

Interviewer: Okay... Nu vil jeg så vise dig to reklamer og du skal forestille dig at du ser de her to 

reklamer i en dansk kontekst, for eksempel i et dansk magasin... og det er to danske reklamer. Så nu 
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vil jeg bede dig om og ehhh... lige kigge godt og grundigt på dem begge to, se hvad der står af tekst 

og sådan nogle ting. 

3:00  

Interviewer: Okay? 

Informant E: Yes. 

Interviewer: Ved du hvem personerne er i reklamen? 

Informant E: Ja. 

Interviewer: Kan du uddybe? 

Informant E: Nikolaj Lie Kaas og... Leonardo DiCaprio. 

Interviewer: Mmmh. Hvad kan du fortælle om de to personer? 

Informant E: Begge to skuespillere, dansk og amerikansk. 

Interviewer: Det er det eneste du ved? 

Informant E: Og... Leonardo DiCaprio er fortaler for miljøet og Nikolaj Lie Kass er... Komiker 

og... dansk skuespiller mens Leonardo DiCaprio er mere seriøse roller. 

Interviewer: Okay. Så du opfatter generelt ham som mere seriøs end Nikolaj Lie Kaas? 

Informant E: Ehhh... I deres roller, ikke i deres personlighed, det tror jeg ikke. 

Interviewer: Okay. 

4:00  

Interviewer: Ehmm... Hvad forbinder du med produktet i reklamen? 

Informant E: Mmmh... Kvalitet, det ser dyrt ud. Emmh... Så forventer der... Det ikke bare er, det 

samme indhold i men at det er lidt ala... Øhh.. Fyldte chokolader fra Anthon Berg, måske bare lidt 

dyrere. 

Interviewer: Hvad med sådan produktkategorien generelt, hvad forbinder du den med? 

Informant E: Altså chokolade eller... 

Interviewer: Mmmh. 



	 199	

5:00  

Informant E: Hvad jeg forbinder den med. Det forbinder jeg med nydelse og... usund mad. 

Interviewer: Okay... Vi vil nu bede dig om at fokusere på forskellen på de to celebrity endorsere i 

relation til produktet. Hvad kan du sige om de to celebrity endorseres ekspertise eller viden omkring 

produktet. Hvis du sådan skal vurdere dem op mod hinanden? 

Informant E: Jeg synes ikke der er den store forskel fordi... Det er sådan, de har begge to jakkesæt 

på i reklamen, og de... Deres appearance ligner meget hinanden, og der er sådan... Deres jakkesæt 

passer godt til det er høj kvalitet, så jeg synes ikke... Og det er nydelse, om det er god smag, det er 

ikke, at de skal teste et eller andet. Så jeg synes deres ekspertise er nogenlunde det samme. 

6:00  

Interviewer: Okay. 

Informant E: Altså deres fremtoning ser meget ens ud. Og viden omkring det... Altså Nikolaj Lie... 

Da det er en dansk... Da det er et dansk produkt, så umiddelbart er det måske lettere tilgængeligt for 

Nikolaj Lie Kaas, at det er måske noget han støder på i sin hverdag i forhold til Leonardo. 

Interviewer: Okay. Hvad kan du sige om de to kendte personers troværdighed som endorser for 

produktet? 

7:00  

Informant E: Altså jeg tror mere på at Nikolaj Lie Kaas ville spise det end Leonardo DiCaprio. 

Interviewer: Hvad får dig til at sige det? 

Informant E: Mmmh... Jeg tænker Leonardo DiCaprio... Så tænker jeg... Altså forskellen på de to 

det er meget deres levestil... Leonardo DiCaprio lever måske meget eksklusivt, har mange flere 

penge, en meget anden verden i Hollywood i forhold til Nikolaj Lie Kaas der måske, selvfølgelig er 

han kendt i Danmark, men hans hverdag er måske ikke så forskellig, altså... Han lever jo stadig et 

forholdsvist normalt familie liv vil jeg sige. Øhmm... Hvad var det spørgsmålet var? 

Interviewer: Med hensyn til troværdighed. 

8:00  
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Informant E: Ja altså det er måske mere troværdigt at han (Nikolaj Lie Kaas) vil spise normale ting 

i forhold til Leonardo DiCaprio, men da det er et kvalitets produkt så er det måske. Hælder det også 

lidt til Leonardo i forhold til hvis det havde været et eller andet Rittersport, så måske er forskellen 

ikke kæmpe stor, men da det er et dansk produkt... Hælder det lidt mere til Nikolaj Lie Kaas, synes 

jeg. 

Interviewer: Okay. Når du kigger på reklamerne hvordan opfatter du så de to kendte personers 

fysiske attraktivitet? 

9:00  

Informant E: Øhhm. På de to billeder der er på reklamen, der ser de meget... Deres fremtoning er 

meget ens. Altså det... Begge to i jakkesæt, ehh... Ser begge to godt ud, ehhm... Måske vil man sige 

at Leonardo DiCaprio ser bedre ud end Nikolaj Lie Kaas, men selve deres fremtoning på billederne 

er meget ens synes jeg. 

Interviewer: Okay. Hvad er din generelle holdning til de to kendte personer? 

Informant E: Jeg kan lide dem begge to meget godt, jeg kan bedre lide Nikolaj Lie Kaas, jeg kan 

bedre lide hans roller... Mens, øhh... Leonardo DiCaprio synes jeg spiller sindssygt godt, men han er 

også blevet sådan... Lidt for selvsikker i hans roller... Altså han (Leonardo DiCaprio) er mere 

Hollywoodagtig end Nikolaj Lie Kaas der er mere nede på jorden synes jeg. 

10:00  

Interviewer: Så er det rigtigt at... Opfattet at du vurderer deres personlighed ud fra deres roller på 

film? 

Informant E: Til dels ja... Men også... Man har engang imellem set interviews. Jeg vil sige at jeg 

har set flere interviews med Nikolaj Lie Kaas, altså hvor han virker mere... Almindelig, altså som 

en almindelig dansker. Jeg har måske ikke set så meget med Leonardo DiCaprio, så der er måske 

mere ud fra hans rolle at jeg bedømmer Leonardo DiCaprio end det er Leonardo Lie Kaas. 

Interviewer: Okay. 

Informant E: Hvor jeg har set mere... Hvordan han er... Udenfor en rolle. 

11:00  

Interviewer: Du har svaret lidt på det, men er der en forskel på hvem af dem du synes bedst om? 
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Informant E: Ja. Jeg kan bedst lide Nikolaj Lie Kaas, jeg tror hans roller appellerer bedre til mig, 

fordi det er meget komiske roller, og... Jeg synes Leonardo DiCaprio er en fantastisk skuespiller, 

men han er også blevet sådan lidt... Distanceret fra... Hvad et mere normalt liv måske er... Altså 

han... Hans (Leonardo DiCaprio) tilværelser er måske, eller er meget forskellig fra min tilværelse, 

og det ændre måske lidt på hans... Øhh hvad hedder det... Fremtoning. 

Interviewer: Nu kom du selv lidt ind på det, men hvilke ligheder eller forskelligheder ser du 

imellem de kendte personer og dig selv? 

12:00  

Informant E: Mmm... Altså selve deres arbejde er meget forskelligt for... Eller altså det de 

beskæftiger sig med er sindssygt forskelligt fra det jeg laver... Øhh... Som kræver andre kvaliteter 

end jeg har, men Nikolaj Lie Kaas virker som mere standard dansk person end at Leonardo 

DiCaprio virker som en standard person. 

Interviewer: Standard person. Kan du uddybe det? 

Informant E: Deres øhh... Levevilkår og deres omgivelser former jo også en person, og der vil jeg 

sige at Nikolaj Lie Kaas øhh... Omgivelser og levevilkår minder mere om mine så hans værdier og 

hans opførelse hvis man kan sige det på den måde, minder måske mere om mine værdier end 

Leonardo DiCaprio. Ikke at hans værdier er dårlige, han (Leonardo DiCaprio) har et MEGET 

forskelligt liv i forhold til hvad jeg har. Mere eksklusivt. 

13:00  

Interviewer: Hvad tror du det skyldes? 

Informant E: Han (Leonardo DiCaprio) har mange flere penge og han er verdenskendt, mens... Og 

den amerikanske kultur er meget forskellig fra den danske. Der er ikke jantelov, mens Nikolaj Lie 

Kaas han tjener selvfølgelig bedre end gennemsnittet, men så meget bedre tro jeg ikke det er, og 

han er ikke verdenskendt, han kan godt gå på gaden uden... Uden at der er folk der skriger af ham 

og sådan noget. Så... 

Interviewer: Så er det korrekt at antage at kulturen spiller en rolle i forhold til når du, skal... Ser 

hvem du har mest tilfælles med? 

Informant E: JA helt sikkert. 
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Interviewer: Okay. 

Informant E: Og også deres... Hvor mange penge de har og hvor kendte de er, altså hvordan øhh... 

Folk opfører sig når de er sammen med dem, og der tror jeg, folk er mere starstruck når de møder 

Leonardo DiCaprio end når de møder Nikolaj Lie Kaas, selvom man måske bedre kan lide Nikolaj 

Lie Kaas, så er der et eller andet... Så ved man at Leonardo DiCaprio er meget mere kendt. 

14:00  

Interviewer: Okay. Hvad er din opfattelse af budskabet i reklamerne? 

Informant E: At det er kvalitets chokolade, at det... Og at det er højere pris, end normal chokolade. 

Interviewer: Okay. Påvirker nationaliteten af de to kendte personer din opfattelse af reklamens 

budskab? 

Informant E: Omkring kvaliteten er forskellig for de to og om prisen er forskellig, alt efter hvem 

der... 

Interviewer: Med hensyn til hvad du synes er budskabet. 

Informant E: Mmm... Altså begge deres fremtoninger... Siger, eller hvad hedder det... Øhh... 

Antyder at det er kvalitet, så det vil jeg ikke sige der er så stor forskel på. 

15:00  

Interviewer: Okay. 

Informant E: Altså det ligner at de begge to har et dyrt jakkesæt på og ja... 

Interviewer: Hvad med hensyn til citatet? 

Informant E: "Ren tilfredsstillelse", "pure satisfaction". Der synes jeg det lyder bedre på dansk. 

"Pure satisfaction" lyder sådan lidt... Ikke et ord der passer til chokolade. Tilfredsstillelse synes jeg 

klinger bedre, når det handler om god smag, en satisfaction, pure satisfaction det lyder sådan lidt, 

for meget brandet agtigt. 

Interviewer: Okay. Øhhm... Hvad har du af forventninger til produktet efter at have set begge 

reklamer? 

16:00  
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Informant E: At det er dyrt, og at det er dyre end gennemsnitlig chokolade og... Det sikkert er 

lavet af mange forskellige ingredienser og så noget, men at det smager godt. 

Interviewer: Påvirker det... 

Informant E: De to... 

Interviewer: Ja forsæt. 

Informant E: Det er ikke sådan noget man bare grovæder, altså man tager måske tre fire stykker, 

det er ikke noget du spiser dig mæt i. 

Interviewer: Så det er god chokolade. 

Informant E: Så det er god chokolade. 

Interviewer: Okay. Påvirker nationaliteten af de to endorsers dine forventninger til produktet? 

17:00  

Informant E: Mmm... Mmm... Det ved jeg sgu ikke. Det måske lidt mere troværdigt at det er en 

dansker der... Mens... Altså umiddelbart ville man sige at Nikolaj Lie Kaas billede, der er han stilet 

op til reklamen, han har måske haft mere kontakt til dem der har lavet produktet, mens Leonardo 

DiCaprio han sikkert laver så mange af de ting at han ikke ved hvad han laver, hvad han lige stiller 

op til, at han bare får taget nogle billeder og sendt til Danmark, mens Nikolaj Lie Kaas måske har 

mere connection til selve dem der laver produktet. 

Interviewer: Okay. Kan du uddybe det? 

Informant E: Altså det er mere... Jeg tror mere jeg tror på Nikolaj Lie Kaas slogan end jeg tror på 

Leonardo DiCaprios slogan. 

Interviewer: Okay så Nikolaj Lie Kaas. 

Informant E: (Nikolaj Lie Kaas) Er mere troværdig. 

18:00  

Interviewer: Okay. Hvad er din opfattelse af selve reklamen, hvis du bare kigger på dem sådan 

generelt overordnet set? 
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Informant E: At det er meget godt lavet, det... Ser professionelt ud at det ikke er sådan... Ja 

kvalitet... 

Interviewer: Hvad hvis vi kigger igen på nationaliteten, påvirker den så den samlet opfattelse? 

Informant E: Altså det... Igen lidt mere troværdigt, den danske udgave. 

Interviewer: Okay. Hvad er din opfattelse af selve brandet? 

Informant E: At det er kvalitet. Øhh... At det er dansk, dansk produceret. Bare det at det er dansk 

plejer også at være forbundet med lidt mere kvalitet. 

19:00  

Interviewer: Hvad med hensyn til nationaliteten på de to endorsere hvis vi kigger i forhold til 

brandet, ændrer det så opfattelsen af brandet? 

Informant E: Det ved jeg ikke hvordan det er forskelligt fra selve kvaliteten af produktet. 

Interviewer: Hvis du decideret tænker på brandet, Svane Chokolade, ændre det så din opfattelse af 

det brand, at der er forskellige nationalitet på de to endorsere? 

Informant E: Altså hvis det er et dansk mærke, så synes jeg at det giver bedre mening at have en 

dansk endorser, fordi jeg synes generelt det... At danske produkter er forbundet med kvalitet. Så at 

tage en dansk endorser det forbinder det også lidt med kvalitet, mens amerikanske produkter måske 

ikke er forbundet med kvalitet. 

20:00  

Interviewer: Okay. 

Informant E: Så det skubber lidt mere over i den amerikanske kvalitets genreagtigt, hvis du bruger 

en amerikansk endorser, i forhold til... Fordi... Altså, biler og sådan noget lavet i USA, det er skod 

kvalitet. Så det er ikke 100% at du får god kvalitet i USA, men jeg synes generelt at det danske 

navn har et meget godt kvalitets stempel. Men måske også dyrere. 

Interviewer: Efter at have set reklamerne, hvad er så din interesse i produktet? Din umiddelbare 

interesse? 

Informant E: Mmm... Jeg synes det ser meget lækkert ud, men det ser også dyrt ud at... Det måske 

formentlig ikke er noget jeg vil købe... Øhh... Altså jeg ville da gå ud fra at mine forældre ville købe 
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det, og så ville jeg da smage det fordi jeg havde set det, men... Det ser for dyrt ud til at det er noget 

man gider at bruge penge på. 

21:00  

Interviewer: Okay. Hvis vi igen kigger på de to endorsere, påvirker det så interessen i produktet 

at... 

Informant E: Ja jeg synes faktisk at det ser mere indbydende ud, den danske version. Jo mere jeg 

kigger på den, så... Jo mere synes jeg faktisk at... Fordi... Det er ligesom hvis du kommer til 

Thailand og ser en eller anden fodboldstjerne... Reklamere for et eller andet sportsbrand, så er der... 

Altså så ved man at sportsbrandet ikke har fået den sportsstjernes godkendelse af at give produktet. 

Og det sidder måske i baghovedet at man ikke tror helt på at de har fået helt godkendelse, og derfor 

er det... Det gør det sådan lidt mere øhh... Hvad hedder det, dårligere kvalitet. 

Interviewer: Okay. 

22:00  

Informant E: Mens altså, jeg stoler på at i den danske reklame at Nikolaj Lie Kaas har 100% sagt 

ja, og han ved hvad han... Øhh sætter billede til mens... Altså hvem ville opdage... Ville Leonardo 

DiCaprio opdage at han havde sit billede på en dansk reklame. 

Interviewer: Okay. 

Informant E: Så man kunne godt sådan... Man har i baghovedet, måske at han ikke har nogen 

forbindelse til Danmark og at han ikke har nogen forbindelse til produktet. Så det bliver lidt 

negativt. 

Interviewer: Okay. 

Informant E: Jo mere jeg kigger på det vil jeg sige, at den danske er mere troværdig. Selve 

forbindelsen mellem endorseren og produktet.  

Interviewer: Interessant. Hvad med hensyn til hvis du skulle ud og købe produktet. Har du en 

interesse i det? 

Informant E: Altså det... Jeg synes det ser for dyrt ud. 

23:00  
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Interviewer: Okay. Ville graden af din ligesom købsintention være større alt efter hvilken endorser. 

Informant E: Mmm... Ja jeg tror altså... På baggrund at det der troværdighed og sådan noget, så 

tror jeg at jeg ville hælde til det danske. 

Interviewer: Okay. 

Informant E: Ja det tror jeg. 

Interviewer: Okay. Jamen her til slut, er der så noget yderligere du har lyst til at tilføje. 

Informant E: Nej ikke umiddelbart. 

Interviewer: Okay, mange tak fordi du havde lyst til at deltage i interviewet. 

23:43 – SLUT 

Bilag 3f: Transskribering af interview med informant F 
Produkttype: Hedonic 

Længde: 14:51 minutter 

Interview - Informant F - Hedonic produkt 

Interviewer: Okay, velkommen til. Vi er glade for at du vil deltage og inden vi går i gang så vil jeg 

lige kort fortælle hvad interviewet kommer til at handle om. Interviewet kommer til at handle om 

celebrity endorsement i en dansk kontekst. Og med celebrity endorsement der menes en aftale 

mellem en kendt person og en organisation med det formål at bruge den kendte person til at 

promovere organisationen. Vi vil ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål om celebrity 

endorsement, og dernæst vil vi vise dig to celebrity endorsement reklamer som vi vil bede dig tage 

stilling til. Inden vi går i gang så vil jeg gøre dig opmærksom på at hele interviewet bliver optaget, 

dine svar er anonyme og vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale. Har du nogen 

spørgsmål inden vi går i gang? 

Informant F: Nej. 

Interviewer: Okay, til at starte med vil jeg bede dig oplyse din alder, køn og beskæftigelse. 

1:00  

Informant F: Okay jeg er 20 år, jeg er pige og jeg er studerende. 
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Interviewer: Okay. Så første spørgsmål, kan du komme i tanke om en reklame der benyttede sig af 

celebrity endorsement? 

Informant F: Øhhm... Umiddelbart enhver parfume reklame tror jeg. 

Interviewer: Okay, kan du komme med et konkret eksempel? 

Informant F: Øhh... Jeg ved at Hugo Boss har brugt... Åhh hvad er det han hedder... Han er 

skotte... Jeg kan virkelig ikke huske hvad han hedder lige nu. 

Interviewer: Kunne det være Gerard Butler? 

Informant F: Ja lige præcis. 

Interviewer: Okay så du har set flere celebrity endorsement reklamer. 

Informant F: Ja. 

Interviewer: Okay hvad er din personlige holdning til brugen af kendte personer i reklamer? 

Informant F: Altså jeg synes det er fint nok, øhh... Der er ikke noget jeg sådan tænker der er 

dårligt ved det, man kan umiddelbart måske lettere relatere til det hvis det er nogen man kender 

øhh... Fra et eller andet man har set, så der er jo meget snedigt. 

2:00  

Interviewer: Kan du uddybe det? 

Informant F: Jamen altså, hvis nu man har set interviews med vedkommende eller har... Føler man 

ligesom har kunne skabe en relation mellem... Altså via vedkommendes arbejde, så kan det være 

man synes man kan relatere til den person, og så kan det måske være man har lyst til at gå ud og 

købe produktet de reklamerer for. 

Interviewer: Okay. Nu vil jeg så lige vise dig to reklamer, og du skal forestille dig at det er i en 

dansk kontekst, det vil sige for eksempel et dansk magasin, og det er to danske reklamer. Sådan der 

så kan du lige få lidt tid til at kigge på reklamerne, måske lige læse teksten. Okay? 

Informant F: Ja. 

Interviewer: Ved du hvem de to personer på reklamerne er? 

Informant F: Ja. 
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Interviewer: Hvad ved du om dem? 

3:00  

Informant F: De er begge skuespillere, øhh... Og den ene er måske lidt mere kendt end den anden i 

udlandet. 

Interviewer: Hvem er det? 

Informant F: Leonardo DiCaprio er nok den der er mest kendt, ja. 

Interviewer: Kender du noget til dem, sådan udover at de er skuespillere? 

Informant F: Altså ikke umiddelbart, nej. 

Interviewer: Okay, hvad forbinder du med produktet i reklamen? 

Informant F: Jamen øhh... Det ser jo lækkert ud, det virker som sådan noget meget high class, dyrt 

chokolade. Det ser i hvert fald sådan ud, ja. 

Interviewer: Hvad med hensyn til hvis man bare kigger på produktkategorien generelt set? 

Informant F: Hmm... Det ved jeg godt nok ikke... Kan du uddybe det? 

4:00  

Interviewer: Hvis man bare kigger på chokolade sådan, hvad for nogle... Altså hvilke tanker for 

man ligesom... Altså hvad tænker man på når man tænker på chokolade? 

Informant F: Ahhh ja, noget der smager godt og er lækkert, umiddelbart ja. Noget der gør en glad 

og noget man har lyst til at spise. 

Interviewer: Vi vil nu bede dig om at fokusere på forskellen på de to celebrity endorsere, øhh... I 

relation til produktet. Hvad kan du sige om endorserens ekspertise eller viden omkring produktet? 

Informant F: Øhh, jamen altså umiddelbart tror jeg ikke de ved så meget om selve produktet. Fordi 

jeg tror ikke de har, altså de er jo begge to skuespillere så de har nok ikke noget med selve 

produktionen af produktet at gøre. Ja, de har nok højest sandsynligt smagt det, og det er måske det 

at de kan sige mest om det, hvis det er. 

5:00  

Interviewer: Hvad med hensyn til, kan du se, altså er der nogen forskel? 
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Informant F: Jamen altså, jeg tænker. Nikolaj Lie Kaas han er jo dansker, øhh så han har måske... 

Appellerer måske mere til mig, især også fordi det er dansk chokolade, sammenlignet med 

Leonardo DiCaprio der er udlænding. 

Interviewer: Okay. Nu siger du at Nikolaj Lie Kaas appellerer mere til dig, kan du uddybe det? 

Informant F: Jamen... Altså i kraft af at han er dansker og jeg er dansker så kan man sige der er 

ligesom en relation der øhh... Og så er der måske et mindset der hænger sammen på en eller anden 

måde. 

Interviewer: Okay. Hvad kan du sige om de to kendte personers troværdighed som endorser for 

produktet? 

6:00  

Informant F: Øhh... Jeg ved ikke... Umiddelbart så har jeg det sådan, jeg ved ikke hvor troværdigt 

det er at sætte en skuespiller til at være en repræsentant for chokolade. Det ville måske virke bedre 

hvis det var en kok man kendte som havde forbindelse til det her chokolade her. De havde måske 

mere forstand på det. Altså hvis det havde været Mette Blomsterberg kunne man måske sige okay 

hun har... Hun har en eller anden form for ekspertise inden for det her område. 

Interviewer: Okay. Men hvad med troværdigheden hvis man kigger på de to, altså er der nogen 

forskel i troværdighed? 

Informant F: Ja men så tror jeg vi er tilbage igen ved det der... Med at være dansk og være 

amerikansk øhh... Fordi sandsynligheden for at Leonardo DiCaprio har smagt dansk chokolade er 

måske mindre end at Nikolaj Lie Kaas har smagt dansk chokolade. Ja. 

7:00  

Interviewer: Okay. Øhh når du kigger på reklamerne, hvordan opfatter du så de to kendte 

personers fysiske attraktivitet? 

Informant F: Jamen de ser jo... Det er pæne mænd begge to, de er jo velklædt. Øhh... Så der er jo 

ikke noget der springer i øjne, hvor man tænker man ikke har lyst til at købe produktet bare fordi de 

er sat på. 

Interviewer: Okay, hvad med hensyn til hvis du sådan skal vurdere forskellen på dem? 
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Informant F: Øhh... Det ved jeg godt nok ikke... Øhh... Jeg tror Leonardo DiCaprio ser en anelse 

mere afslappet ud fordi han har åben skjorte. Øhh... Men på den anden side så er Nikolaj Lie Kaas 

sådan. Han smiler og virker rar på en eller anden måde. 

8:00  

Interviewer: Okay. Hvad er din generelle holdning til de to kendte personer, du har været lidt inde 

på det. 

Informant F: Jamen altså det er jo fine mennesker begge to umiddelbart. Der er ikke nogen sådan, 

jeg har ikke noget negativt i forhold til deres arbejde, eller hvem de er. 

Interviewer: Okay. Har du sådan, altså hvis du nu tænker, er der en du sådan bedre kan lide eller? 

Informant F: Altså jeg vil sige umiddelbart, tror jeg bedre jeg kan lide Nikolaj Lie Kaas end jeg 

kan lide Leonardo DiCaprio. Men eller ja. 

Interviewer: Okay, kan du uddybe hvad det er der gør det? 

Informant F: Jamen jeg ved ikke om det bare er fordi jeg synes han (Nikolaj Lie Kaas) er en 

anderledes... Altså i forhold til hans profession skuespiller... Men altså på billedet, det ved jeg ikke 

han ser lidt mere professionel ud. 

9:00  

Interviewer: Okay... Hvilke ligheder eller forskelligheder ser du så imellem hver af de kendte 

personer og dig selv? 

Informant F: Altså jeg tror at min umiddelbare lighed med Nikolaj Lie Kaas er at vi kommer fra 

samme land og at det er nok det der springer mest i øjnene ja, nationaliteter. Ikke så meget andet. 

Interviewer: Okay, så hvis du skal sætte lidt ord på ligheder eller forskelligheder. 

Informant F: Jamen så har jeg det tilfælles med Nikolaj Lie Kaas at vi begge to er danskere og jeg 

har øhh... Den forskel med Leonardo DiCaprio at vi er... Han kommer fra USA og jeg kommer fra 

Danmark. 

Interviewer: Hvilken betydning har det tror du? 

10:00  
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Informant F: Jeg tror at... Det har den betydning at jeg måske bedre kan relatere til Nikolaj Lie 

Kaas i forhold til Leonardo DiCaprio som kommer fra en anden kultur end den jeg kender. 

Interviewer: Okay, øhh hvad er din opfattelse af budskabet i reklamerne? 

Informant F: Det virker sådan... Ja meget sådan professionelt... Kvalitets produkt når man læser 

teksten til det. Ja og... Og det ser rigtig godt ud, man får lyst til at købe det. 

Interviewer: Okay hvad med hensyn til hvis, altså påvirker nationaliteten af de to kendte personer, 

din opfattelse af budskabet? 

11:00  

Informant F: Ja, helt klart. Fordi... Det giver ikke meget mening at Leonardo DiCaprio skulle 

promovere dansk chokolade, det virker lidt underligt. 

Interviewer: Kan du uddybe det? 

Informant F: Ja, han (Leonardo DiCaprio) kommer fra USA, så chancen for at han nogensinde har 

set mærket, eller fabrikken eller har været en del at alt det her, det virker højest usandsynligt. 

Interviewer: Okay. Og hvad med hensyn til Nikolaj Lie Kaas? 

Informant F: Sandsynligheden er nok større fordi han (Nikolaj Lie Kaas) er dansker og bor i 

Danmark og... Og måske er en bedre repræsentant for et dansk produkt. Ja. 

Interviewer: Okay. Hvad har du af forventninger til produktet efter at have set de to reklamer? 

Informant F: Jamen øhh... Jeg har den forventning at det smager rigtig godt, og at det ser rigtig 

godt ud, så det må nok... Det virker som kvalitets chokolade. 

12:00  

Interviewer: Okay, hvad med hensyn til hvis du igen skal kigge på forskellene, har du altså, har det 

en indflydelse på din vurderingen at nationalitet af de to endorsere er anderledes? 

Informant F: Overhovedet ikke. 

Interviewer: Hvad er din opfattelse af selve reklamen hvis du skal se på den overordnet? 
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Informant F: Jamen øhh... Det er en udmærket reklame, det ligner en hver reklame man kunne se 

ved et busstopsted eller... Ja, noget man ville blive konfronteret med i hverdagen. Såå... Den virker 

fint. 

Interviewer: Okay, og hvad med hvis vi igen ser på nationaliteten af de to endorsere, har det så 

nogen påvirkning på din opfattelse? 

Informant F: Ja altså den med Nikolaj Lie Kaas virker måske mere troværdig i forhold til at det er 

dansk chokolade sammenlignet med Leonardo DiCaprio, ja. 

Interviewer: Okay, hvad er din opfattelse af selve brandet? 

13:00  

Informant F: Jamen det virker meget professionelt og virker som om at det er oppe… Altså sådan 

noget Anthon Berg og... Altså det kunne godt være sådan noget kendt chokolade. 

Interviewer: Okay og hvad med, hvis vi kigger sådan på for... Altså ændres din opfattelse alt efter 

hvilken endorser der ligesom endorser produktet? 

Informant F: Ikke umiddelbart. 

Interviewer: Okay, så din opfattelse af brandet er den samme? 

Informant F: Ja. 

Interviewer: Okay. Øhh efter at have set reklamerne, hvad er så din interesse i produktet? 

Informant F: Altså jeg kunne da godt have lyst til at købe det. Ja absolut hvis jeg kom forbi det. 

Det kunne være noget der var værd at prøve. 

Interviewer: Okay øhh... Hvad med hensyn til... Påvirkes din interesse i produktet, af øhh... 

Nationaliteten af de to endorsere? Har det nogen indflydelse? 

14:00  

Informant F: Altså ikke umiddelbart nej.  

Interviewer: Okay, du er ligeså interesseret i produktet om det var den ene eller den anden? 

Informant F: Ja. 

Interviewer: Okay... Øhh hvad med hensyn til altså, købsintentionen? 
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Informant F: Øhh... I forhold til deres nationalitet? 

Interviewer: Ja. 

Informant F: Jamen der kunne jeg også... Der er det også fuldstændig lige meget hvem der 

reklamerer for det. Jeg kunne sagtens have lyst til at købe det uanset hvad. 

Interviewer: Okay, cool ja men det er faktisk, her til sidst så vil jeg bare høre om der er noget 

yderligere du har lyst til at tilføje? 

Informant F: Ikke umiddelbart nej. 

Interviewer: Okay, jamen så vil jeg sige mange tak fordi du havde lyst til at deltage i interviewet. 

Informant F: Det var så lidt. 

14:51 – SLUT 

Bilag 3g: Transskribering af interview med informant G 
Produkttype: Hedonic 

Længde: 21:19 minutter 

Interview – Informant G - Hedonic produkt 

Interviewer: Okay, velkommen til. Vi er glade for at du vil deltage og inden vi går i gang så vil jeg 

lige kort fortælle hvad interviewet kommer til at handle om. Interviewet kommer til at handle om 

celebrity endorsement i en dansk kontekst. Og med celebrity endorsement der menes en aftale 

mellem en kendt person og en organisation med det formål at bruge den kendte person til at 

promovere organisationen. Vi vil ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål om celebrity 

endorsement, og dernæst vil vi vise dig to celebrity endorsement reklamer som vi vil bede dig tage 

stilling til. Inden vi går i gang så vil jeg gøre dig opmærksom på at hele interviewet bliver optaget, 

dine svar er anonyme og vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale. Har du nogen 

spørgsmål inden vi går i gang? 

Informant G: Nej det har jeg ikke. 

Interviewer: Okay, til at starte med vil jeg bede dig oplyse din alder, køn og beskæftigelse. 

1:00 
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Informant G: Jeg er 26 år, og jeg er en kvinde og jeg arbejder hos Skat. 

Interviewer: Okay. Spørgsmål et, kan du komme i tanke om en reklame der benyttede sig af 

celebrity endorsement? 

Informant G: Cocio reklamen, hvor de bruger Eva Mendes. 

Interviewer: Er der andre? 

Informant G: Så er der den fra Kærgården, hvor de bruger ham der Forest Whitaker, og...  

Interviewer: Det er meget fint. 

Informant G: Okay. 

Interviewer: Hvad er din personlige holdning til brugen af kendte personer i en reklame. 

Informant G: Jeg synes det er meget fint, altså det er også en måde hvor man kan promovere 

produktet på, på en anderledes måde. Ehhm og så er det jo som sagt at man bruger skuespillere, det 

er også fint at det passer til at man bruger skuespillerne i reklamer i stedet for at det kun er film, 

altså med henblik på film. 

Interviewer: Kan du uddybe det? 

2:00  

Informant G: Altså at de... Jamen altså at de bruger... I stedet for at det kun er sådan i film at man 

ser skuespillerne, så ser man dem ud fra andre sammenhænge i reklamer eller sådan et eller andet. 

Så det produkt man ville promovere og så har man måske et kendt ansigt på det produkt, så det 

tænker jeg er meget fint. 

Interviewer: Okay, så du føler det er noget der virker? 

Informant G: Mmm... Jamen altså jeg synes ikke det virker, jeg synes bare det sådan altså... 

Hvordan jeg har det med det så har jeg det bare fint nok med det. 

Interviewer: Okay... Okay nu vil jeg vise dig to reklamer og du skal forestille dig at det er en dansk 

kontekst, det vil sige at du for eksempel ser det i et dansk magasin. 

Informant G: Ja. 

Interviewer: Og det er to danske reklamer. 
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Informant G: Okay. 

Interviewer: Og så kan du bare bruge lidt tid på at kigge på overskrifter og tekst og sådan nogle 

ting. 

3:00  

Informant G: Mmm.. 

Interviewer: Okay. 

Informant G: Ja. 

Interviewer: Ved du hvem personerne er i de to reklamer? 

Informant G: Ja den ene er Nikolaj Lie Kaas og den anden er Leonardo DiCaprio. 

Interviewer: Okay, hvad kan du ellers fortælle om dem? 

Informant G: Jamen altså den ene er jo en dansk sk... Meget kendt skuespiller som både er kendt i 

Danmark og også internationalt og så har vi så Leonardo DiCaprio som bare er, altså alle kender jo 

Leonardo DiCaprio, om det så er både i Danmark og så også i udlandet fordi at han er så god en 

skuespiller og har vundet så mange priser. Ja. 

Interviewer: Okay. 

Informant G: Jeg ved ikke om jeg skal fortæller mere. 

Interviewer: Nej det er helt fint. Hvad forbinder du med produktet i reklamen? 

Informant G: Altså produktet er jo at de reklamerer for noget dansk chokolade. Og det er jo det de 

går... Altså de skriver meget om at det er sådan, at det er dansk øhh hvad hedder det, kvalitets 

chokolade og også at de... I emballagen skriver de at det er dansk produceret og så videre så... 

4:00  

Interviewer: Hvad hvis vi kigger sådan generelt på produktkategorien chokolade, hvad forbinder 

du så med det? 

Informant G: Mmm... Altså bare sådan helt generelt med chokolade... Øhh... Hvad tænker du på 

hvordan jeg forbinder med det? 

Interviewer: Bare sådan. 
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Informant G: Altså sådan, lækkert, sådan at der skal være god kvalitet, at det skal smage godt, er 

det sådan du tænker? 

Interviewer: Ja eller at der måske var nogen situationer eller... Hvilke associationer får du ligesom 

når du tænker på produktet chokolade? 

Informant G: Nydelse, kvalitet, det ved jeg ikke, hygge. Det er nok det. 

Interviewer: Okay, meget fint. Øhh... Vi vil nu bede dig fokusere på forskellen mellem de to 

celebrity endorsere i relation til produktet. Hvad kan du sige om de to endorseres ekspertise eller 

viden omkring produktet? 

5:00  

Informant G: Altså umiddelbart synes jeg ikke rigtigt at jeg kan sige hvordan deres relation til 

chokoladen er. Fordi det jo altså... Det jo ikke, det jo ikke en eller anden professionel chokolade 

ekspert der står men, det er jo skuespiller emhh... Det kunne faktisk have været en hvilken som helst 

skuespiller der kunne stå der. Så jeg ville ikke kunne se at der var en eller anden form for sådan... 

Sammenhæng på den måde med produktet. 

Interviewer: Okay hvad så med hvis du kigger på forskellen på de to, er der så nogen når du kigger 

på ekspertise? 

6:00  

Informant G: Altså helt klart hvis det var så synes jeg da at det her billede med Nikolaj Lie Kaas 

ville være mere tiltalende i forhold til det med Leonardo DiCaprio, baseret på at vi har at gøre med 

sådan et dansk produceret chokolade brand. Også tænker jeg bare som en normal forbruger vil man 

måske synes at reklamen med Nikolaj Lie Kaas vil være mere pålidelig fordi han er jo trods alt 

dansker og så kan det jo godt være at, amen så har han måske smagt på chokoladen og kender til 

mærket, fordi det er begge to, fordi det er et dansk mærke og han er en dansk skuespiller i forhold 

til Leonardo DiCaprio som er amerikansk skuespiller og øhh... Ikke nødvendigvis kender så meget 

til danske produkter på den måde, er der måske en forskel der. 

Interviewer: Okay. Altså nu har du allerede været lidt inde på det, men hvad kan du sige om de to 

kendte personers troværdighed, i forhold til produktet? 

7:00   
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Informant G: Altså jeg synes helt klart at Leonardo DiCaprio har lidt mindre troværdighed i 

forhold til Nikolaj Lie Kaas i og med at han er jo den her amerikanske skuespiller som skal 

reklamere for et produkt øhh... Hvilket ikke ville være sådan helt pålideligt i forhold til hvis jeg så 

den her, hvad hedder det, den her reklame med Nikolaj Lie Kaas.  

Interviewer: Okay kan du uddybe det? 

Informant G: Jamen på baggrund af at brandet er et dansk mærke, og at det... Det er... Nu skal jeg 

se her hvad der står... Jamen at de ligger meget vægt på at de er dansk produceret og det er dansk 

kvalitet, jamen så synes jeg bare at det er mere pålideligt nu hvor det er Nikolaj Lie Kaas der, som 

dansker reklamerer for det, fordi han måske har, han er nærmere til at kende til mærket i forhold til 

Leonardo DiCaprio, fordi det netop er et dansk mærke og han er dansker, så på den måde. 

Interviewer: Okay. Når du kigger på reklamerne hvordan opfatter du så de to kendte personers 

fysiske attraktivitet? 

8:00  

Informant G: Jamen jeg synes faktisk at de er... Lige attraktive altså... Der vil ikke være noget der 

synes jeg, jeg synes faktisk at det er sådan... Attraktiv mæssigt så er det meget passende, jeg synes 

ikke der er en der udstråler sig sådan bedre i forhold til den anden. Så der tænker jeg sådan lidt at 

der er det det samme. Der er sikkert nogen der måske ville fortrække Nikolaj Lie Kaas frem for 

Leonardo DiCaprio og omvendt, men for mit vedkommende, så synes jeg det er sådan lidt, det er 

det samme. 

Interviewer: Okay. Hvad er din generelle holdning til de to personer? 

Informant G: Øhh hvad tænker du på med holdning? 

Interviewer: Med hensyn til... Altså om du kan lide dem? 

Informant G: Okay på den måde, jamen jeg synes faktisk det er meget det samme, jeg kan lide 

dem begge to, og synes de begge to er fantastiske skuespillere og altså, både sådan øhh... 

Professionelt så synes jeg de er super dygtige som skuespillere men de ser da også sådan, 

udseendemæssig, så ser de da også, lige godt ud agtigt. Måske er Nikolaj Lie Kaas lidt flottere, men 

altså det er jo smag og behag haha... 

9:00  
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Interviewer: Okay så du har været lidt inde på det, men er der en forskel på hvem du synes bedst 

om? 

Informant G: Ja en lille smule, jeg synes Nikolaj Lie Kaas ser lidt bedre ud, og det er nok også det 

jeg vægter lidt på, så ham synes jeg nok også lidt bedre om, men altså jeg synes det er meget 

ligeligt for begge to. 

Interviewer: Så det er måske også baseret på andet end sådan hvad de professionelt... 

Informant G: Ja og jeg tænker helt klart udseendemæssigt, der tænker jeg at de gør en stor forskel, 

især sådan noget med reklame, når man bruger skuespillere, at man så bruger en der måske enten er 

super dygtig, hvilket de begge to er, eller at så at de måske udseendemæssig udstråler et eller andet 

som måske kan tiltrække forbrugere til produktet. Og det synes jeg da også begge to at de kan. Så 

der synes jeg det er meget ligeligt. Det er bare med smag og behag, altså hvordan den enkelte 

forbruger ser det. 

10:00  

Interviewer: Okay øhh... Hvilke ligheder eller forskelligheder ser du imellem de to endorsere i 

reklamen og dig selv? 

Informant G: Mmm... Det ved jeg ikke, at vi begge to er danske. 

Interviewer: Det er det eneste at i har til fælles? 

Informant G: Jaaa altså... Det ved jeg ikke, vi alle sammen kan lide chokolade, hvis det er det de 

reklamerer for. 

Interviewer: Okay. Hvad er din opfattelse af budskabet i reklamen? 

Informant G: Mmm... Jamen jeg synes at det rammer meget godt, altså "ren tilfredsstillelse" det 

passer vel meget godt på chokoladen mmm... Det lidt sjovt at det... Jamen selvfølgelig det skal stå 

på engelsk der... Men jeg tror også bare sådan at når det er at det er Nikolaj Lie Kaas der siger... 

Altså budskabet er det her du tænker på ikke også? (Peger på citatet) 

11:00  

Interviewer: Der er sådan op til dig, hvad du tænker er budskabet med reklamen. Men du tænker 

sådan umiddelbart på... 
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Informant G: Det de skriver og så også bare... Det må vel være budskabet, det må være det her 

"Svane Chokolade gør kompleksitet enkel", den synes jeg sådan... 

Interviewer: Okay så sådan citatet og sådan... Taglinen der nede? 

Informant G: Det ved jeg ikke hvad jeg synes om den. Det ved jeg faktisk ikke. 

Interviewer: Okay hvad med hensyn til... 

Informant G: Jeg synes ikke det er et særligt godt budskab. 

Interviewer: Nej okay, kan du uddybe det? 

Informant G: Jamen altså jeg forstår ikke det der med "Svane Chokolade gør kompleksitet enkel, 

det forstår jeg ikke, altså i chokoladen? Det skal hellere være noget som fanger en, på en simpel 

måde, men at chokoladen gør kompleksitet enkel”, den synes jeg ikke fanger mig så meget. 

Interviewer: Okay. 

12:00  

Informant G: Så synes jeg mere at det sådan de kommenterer, Nikolaj Lie Kaas og Leonardo 

DiCaprio, det ville fange mig endnu mere, sådan... At der er et eller andet nydelses moment i, i det 

de siger. Det ville jeg synes ville være mere tiltalende end det andet. 

Interviewer: Okay, påvirker nationaliteten af de to kendte personer din opfattelse af reklamens 

budskab? 

Informant G: Ja det synes jeg helt klart. Øhh... Jeg synes at nationaliteten har... Stor betydning nu 

når at vi taler om et dansk produkt. Hvis vi havde at gøre med et amerikansk chokolade produkt, så 

ville jeg mere have tiltro til Leonardo DiCaprios kommentar og også ham på billedet i forhold til 

Nikolaj Lie Kaas, men nu hvor vi har at gøre med et dansk produkt, så synes jeg alt at... At 

nationaliteten betyder meget, øhh... I og med at det så er Nikolaj Lie Kaas som er med i reklamen. 

13:00  

Interviewer: Okay. Hvad har du af forventninger til produktet efter at have set begge reklamer? 

Informant G: Jamen jeg har sådan store forventninger til det. Jeg tænker også at i og med at de 

bruger de her skuespillere som de gør, så må det vel være en eller anden form for eksklusivt 

mærke... Lidt dyrere fordi at det netop er gode skuespillere, så på den måde så kan man godt 
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forbinde et eller andet med chokoladen, afhængigt af hvad det er for nogle skuespillere man 

bruger... Så jeg tænker at det, at jeg har store forventninger til det, at det nok vil være sådan lidt 

mere eksklusivt øhh... Ja. 

Interviewer: Har din øhh... Altså påvirker nationaliteten af de to endorsere dine forventninger til 

produktet? 

14:00  

Informant G: Mmm... Ja men jeg synes faktisk ikke at... Jeg har det faktisk sådan lidt blandet, 

fordi jeg kan godt se at jeg ville helle mere til Nikolaj Lie Kaas med hensyn produktet, men på den 

anden side så synes jeg ikke rigtig at Nikolaj Lie Kaas som skuespiller kan gå hen og bedømme 

hvor godt chokolade smager, han vil bare kunne reklamere for det, men jeg ville ikke have tiltro på 

den måde, til at når Nikolaj Lie Kaas siger det er godt, så er det bare godt fordi... Vi ved jo godt alle 

sammen at det bare er en reklame, at de får penge for at være med i det, og derfor så kan man godt 

være lidt skeptisk omkring det. 

Interviewer: Okay. Men Hvad så med hensyn til den skepticisme i forhold til den anden reklame. 

Altså hvis det er de to du kigger på, hvad tænker du så, hvordan ligger de så i forhold til hinanden? 

Informant G: Jamen så ville jeg da helt klart vælge den med Nikolaj Lie Kaas. Frem for den med 

Leonardo DiCaprio, fordi det er en international skuespiller som de bare har taget, som skal 

reklamere for et dansk mærke. Og jeg tænker umiddelbart at det kan jo godt være at han (Leonardo 

DiCaprio) slet ikke har smagt på den her chokolade her, og ved så meget om den måske, den 

kvalitet der er i dansk chokolade, og måske kunne sådan adskille kvaliteten fra alt andet chokolade i 

Danmark. Så det kan jo godt være at, men så har han lige smagt på det ene mærke fra Danmark og 

så siger han det er godt, men hvad så med alle de andre mærker, hvor i mod at jeg tænker at Nikolaj 

Lie Kaas har måske en bedre mulighed, eller bedre forudsætninger for at kunne smage andre 

forskellige chokolademærker sådan... Produceret i Danmark, og derfor kunne adskille sig på den 

måde. Så der tænker jeg sådan, der kunne de godt adskille sig de to skuespillere. 

Interviewer: Okay. Hvad er så din opfattelse af selve reklamen hvis du kigger på dem sådan 

overordnet set? 

15:00 
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Informant G: Altså jeg synes det er en meget fin reklame, også den måde den er placeret og 

sådan... Altså layoutmæssigt eller hvordan tænker du? 

Interviewer: Bare sådan overordnet set, hvad du så ligger i det. 

Informant G: Ja. Altså jeg synes det er meget fint, det ser meget professionelt ud. Øhh... Meget 

dyrt ud med hensyn til sådan... Logoet og chokoladen... Ja det virker vel meget okay, lidt mere 

eksklusivt i forhold til alt andet, for eksempel Anthon Berg, så tror jeg da at det har en lidt højere 

prisklasse, men det ved jeg så ikke lige. Umiddelbart med den reklame, så synes jeg det ser fint ud. 

Interviewer: Hvad med hensyn til, at vi igen kigger på nationaliteten af de to, er der så nogen 

forskel på din overordnet opfattelse af reklamen? 

16:00  

Informant G: Øhh... Ja meget lidt, altså sådan jeg ved ikke lige... Det er der vel en form for øhh... I 

og med at vi har at gøre med et dansk produkt, så tror jeg da at Nikolaj Lie Kaas vil være mere 

passende tænker jeg. 

Interviewer: Hvad er din opfattelse af selve brandet? 

Informant G: Mmm... Det ser meget fint ud med det brand altså... Det ser eksklusivt ud, det ser 

lækkert ud... Men ellers ikke, ja. 

Interviewer: Okay, hvad med hensyn til hvis vi igen kigger på nationaliteten af de to endorsere, 

ændre det så opfattelsen af brandet? Har det nogen påvirkning på hvordan du opfatter brandet? 

17:00  

Informant G: Ikke rigtig. Det ved jeg ikke. Jeg tænker da helt klart at det hjælper meget med at de 

har taget Nikolaj Lie Kaas til brandet, frem for Leonardo DiCaprio men ellers så synes jeg ikke at 

der er den helt vilde sammenhæng mellem dem og chokoladen. 

Interviewer: Okay. Efter at have set reklamerne hvad er så din interesse i produktet? 

Informant G: Jamen den er, altså det er meget godt. Tænker da det er vel et nyt chokolade produkt 

som ser meget indbydende ud, og det er i hvert fald noget man godt kunne tænke sig at prøve... Ja. 

18:00  
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Interviewer: Okay og hvis vi endnu engang kigger på nationaliteten af de to, påvirker det så din 

interesse i produktet? Hvis du forestiller dig at du så de to reklamer? 

Informant G: Altså jeg tror at jeg synes det ville være mere pålideligt hvis jeg så reklamen med 

Nikolaj Lie Kaas frem for Leonardo DiCaprio. Jeg ville ikke synes det ville være så pålideligt med 

et billede og chokoladen med Leonardo DiCaprio, fordi så ville jeg bare tænke at de bare har brugt 

hans navn, netop fordi han er kendt men at han ikke har styr på chokoladen, fordi det netop er et nyt 

dansk produceret chokolade mærke som ikke nødvendigvis er noget som er kendt internationalt. 

Det ville være noget andet, hvis nu det var et, altså nu tror jeg bare at det er et nyt, helt nyt 

chokolade mærke der er kommet på banen, men jeg tænker at hvis det var sådan et gammelt 

chokolade brand som havde været der i rigtig mange år, så ville jeg godt kunne forstå at man også 

havde produceret det i udlandet. 

19:00  

Interviewer: Okay. 

Informant G: Og Leonardo DiCaprio var sådan... At de har produceret det i USA og så videre, så 

kunne jeg godt se mig selv... At det ville være okay at Leonardo DiCaprio var med som... Altså med 

i reklamen, så ville det være lidt mere pålideligt men, nu tror jeg at det er et nyt brand og det ville 

nok ikke have nået til USA endnu, og ved at bruge Leonardo DiCaprio så ville jeg ikke tænke at det 

er så pålideligt, så er det bare fordi at han er kendt, at de bare har brugt ham, synes jeg. 

Interviewer: Okay så påvirker det sådan generelt set din købsintention af produktet? 

Informant G: Ja det synes jeg. 

Interviewer: Okay på hvilken måde? 

20:00   

Informant G: Mmm... Altså hvis jeg så den her reklame med Leonardo DiCaprio, så ville jeg ikke 

sådan... Det ville ikke få mig til at købe chokoladen bare fordi at han er der. Men jeg synes heller 

ikke at når jeg ser et billede af Nikolaj Lie Kaas og chokoladen så ville jeg købe chokoladen med 

det samme, fordi at jeg netop er bevidst om at vi har at gøre med et nyt mærke eller chokolade 

mærke, hvor de bare har hentet de her kendte ansigter hjem. Og jeg ved godt at det er en form for 

marketing og at det jo bare er sådan for at placeret et eller andet ansigt til chokoladen, men det er 

ikke... Jeg synes ikke der er den der relation, det er kun fordi de er kendte. Men jeg synes at hvis de 
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så i stedet brugte en eller anden specialist øhh... Inden for måske... Måske Mette Blomsterberg, så 

ville jeg måske have mere tiltro til det fordi at hun netop har styr på sådan noget med chokolade og 

så videre, end at det bare er en hvilken som helst kendt. Ja. 

Interviewer: Okay interessant. Her til slut er der så noget du har lyst til at tilføje? 

21:00  

Informant G: Nej ikke umiddelbart. 

Interviewer: Okay jamen så vil jeg bare sige mange tak fordi at du havde lyst til at deltage i 

interviewet. 

Informant G: Selv tak. 

21:19  - SLUT 

Bilag 3h: Transskribering af interview med informant H 
Produkttype: Hedonic 

Længde: 18:28 minutter 

Interview - Informant H - Hedonic produkt 

Interviewer: Okay, velkommen til. Vi er glade for at du vil deltage og inden vi går i gang så vil jeg 

lige kort fortælle hvad interviewet kommer til at handle om. Interviewet kommer til at handle om 

celebrity endorsement i en dansk kontekst. Og med celebrity endorsement der menes en aftale 

mellem en kendt person og en organisation med det formål at bruge den kendte person til at 

promovere organisationen. Vi vil ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål om celebrity 

endorsement, og dernæst vil vi vise dig to celebrity endorsement reklamer som vi vil bede dig tage 

stilling til. Inden vi går i gang så vil jeg gøre dig opmærksom på at hele interviewet bliver optaget, 

dine svar er anonyme og vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale. Har du nogen 

spørgsmål inden vi går i gang? 

Informant H: Nej det virker rimelig lige til. 

Interviewer: Cool, jamen til at starte med så vil jeg bede dig oplyse din alder, køn og 

beskæftigelse. 
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Informant H: Jeg er en 25 årig mand og jeg er studerende og ved ikke om det er relevant, men jeg 

arbejder også ved siden af. 

1:00  

Interviewer: Okay. 

Informant H: Var det det? 

Interviewer: Jamen det er helt fint. Kan du komme i tanke om en reklame der benytter sig af 

celebrity endorsement? 

Informant H: Ja sådan lige on top of my mind, så synes jeg George Clooney og Nespresso er en 

man har fået klemt godt ned i halsen. Øhh... Og så har der også været noget med var det Eva 

Mendes og Cocio der virkede sådan helt random. Så var der Michael Laudrup der lavede noget for 

havregryn engang, der er lavet sådan en masse mærkelige eksempler. 

Interviewer: Otta Solgryn. 

Informant H: Ja Otta Solgryn. 

Interviewer: Okay hvad er din personlige holdning til brugen af kendte personer i reklamer? 

Informant H: Øhh... Jeg tror måske jeg tænker at det er med til at skabe en sådan... En jeg ved ikke 

om man kan sige interesse, men i hvert fald en awareness omkring reklamen, fordi der lige 

pludselig er noget der springer i øjnene, men jeg vil ikke sige at det har en større tilbøjelighed til at 

få mig til at tro på produktet sådan, gyldighed eller hvad man skal sige. 

Interviewer: Okay. Kan du uddybe hvorfor det skaber en større awareness? 

2:00  

Informant H: Jamen det er jo fordi man skaber den der mentale relation imellem at hey, ham, 

hende har jeg jo set før, og så åbner man måske øjnene lidt mere når den reklame kommer kørende 

frem for en anden reklame hvor at det var en helt random ukendt, hvad hedder det skuespiller eller 

lignende der repræsenterede produktet. Ja. 

Interviewer: Okay, nu vil jeg vise dig to reklamer, og du skal bare forestille dig at du ser 

reklamerne i en dansk kontekst, det vil sige for eksempel i et dansk magasin. Og det er to danske 
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reklamer, og du kan lige få lidt tid til bare lige at kigge igennem, med overskrift og lidt tekst og 

sådan. 

Informant H: Så det er egentlig bare billedet og quoten fra endorseren der er forskellige? 

Interviewer: Ja lige præcis. 

Informant H: Yes. 

Interviewer: Kender du de to personer på reklamen? 

Informant H: Ja det må jeg sige. 

Interviewer: Hvad kan du sige om dem? 

3:00  

Informant H: Begge to er relativt øhh... Hvad skal man sige... I mangel af bedre ord, kønne herrer 

som jo begge to har haft nogle store skuespils roller. Ja det kvindelige køn vil nok være relativt 

tiltrukket af dem begge to, må jeg antage, og øhh... Ja og jeg tror faktisk også at de fleste mænd 

synes at de er nogle rimelig likeable... Uden at det bliver sådan alt for misundelses præget som det 

kan være med nogen mænd som kvinder kan lide. 

Interviewer: Okay, hvad forbinder du med produktet i reklamen? 

Informant H: Umiddelbart får man jo det indtryk at det er et high end produkt, øhh jeg tænker 

sådan lidt Summerbird konkurrent, noget der minder om det. Det er også lidt svært ikke at lave 

koblingen når det hedder Svane Chokolade slår det mig lige pludselig, men øhh haha... Og det 

handler om kvalitets chokolade, sååå... Noget i den retning. 

4:00  

Interviewer: Okay hvad med hensyn til hvis vi kigger på produkt kategorien generelt? 

Informant H: Altså hvad jeg tænker om... 

Interviewer: Nogen forbindelser eller associationer? 

Informant H: Med kvalitets chokolade eller sådan? 

Interviewer: Ja. 
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Informant H: Ja. Øhh... Hvad skal man sige, godt håndværk, svært skråstreg dyrt at producere hvis 

det skal være en vis kvalitet, og dermed antager jeg også at man nok ikke kan få prisen skruet sådan 

helt i bund, hvis kvaliteten skal være helt i top. 

Interviewer: Okay, vi vil nu bede dig om at fokusere på forskellene mellem de to endorsere i 

relation til produktet. Hvad kan du sige om de to endorseres ekspertise eller viden omkring 

produktet? 

5:00  

Informant H: For at være helt ærlig, så ikke ret meget, altså jeg vil sige at vis jeg så en person som 

Leonardo DiCaprio gøre reklame for et Dansk Chokolade mærke, så ville jeg tænke at det er en 

mand der er købt ind til noget han knap nok ved hvad er, han har formentlig aldrig nogensinde haft 

produktet i hånden, for hvorfor skulle han have en relation til dansk chokolade. Kort og godt han er 

altså bare blevet købt til det. Jeg ville nok også langt hen af vejen tænke det samme om Nikolaj Lie 

Kaas, men der er måske lidt større sandsynlighed for at han har en relation til produktet netop fordi 

han er dansk. Og igen så kan det jo også bare være at han kender dem der har... Står bag mærket, 

hvad ved jeg, gør dem lidt en vennetjeneste something, det skulle ikke være første gang man havde 

hørt om det... Og promovere det af den årsag, og derfor måske heller ikke rigtig kan stå reelt inde 

for det, men måske bare gør det af, skylder dem en tjeneste, hvad ved jeg, der kan ligge mange... 

Mange grunde bag. Men umiddelbart mere troværdigt med Nikolaj Lie Kaas end Leonardo 

DiCaprio. 

Interviewer: Okay, kan du uddybe det, du kom ind på noget omkring danskhed? 

6:00  

Informant H: Ja men det er bare en hypotese om at Nikolaj Lie Kaas fordi at han er dansk har en... 

Hvad skal man sige... Jeg finder det mere sandsynligt at han (Nikolaj Lie Kaas) kan stå inden for et 

andet dansk produkt end at en mand der formodentligt, nu taler jeg om Leonardo DiCaprio, en 

mand der kun har været i Danmark i måske tre dage af hans liv har en holdning til Svane 

Chokolade. Og det virker mere som et spørgsmål om penge end om oprigtighed, eller sådan... 

Interviewer: Okay. Hvad kan du sige om de to kendte personers troværdighed som endorser, du 

var sådan lige lidt inde på det? 
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Informant H: Hmm... Jamen man kan sige, kvag at jeg ikke rigtig tror på at Leonardo DiCaprio har 

en reference til Svane Chokolade, så er hans troværdighed jo sådan rimelig meget i bund i forhold 

til Nikolaj Lie Kaas, som jeg nu heller ikke vurderer er særlig troværdig. Når det så er sagt så er 

Leonardo DiCaprio og for den sagsskyld også Nikolaj Lie Kaas jo kendt for at være nogen sådan, 

rimelig reelle mennesker, som ikke nødvendigvis bare lader sig købe eller... Nu er Leonardo 

DiCaprio sådan en der stiller sig op og taler om klima problemer og sådan nogle ting. 

7:00  

Interviewer: Ja. 

Informant H: Så der er nogle ting der betyder noget for ham (Leonardo DiCaprio), hvilket også for 

mig sådan lidt til at tro, at han måske ikke er til salg for en hver pris eller sådan... Så at han 

(Leonardo DiCaprio) måske, måske skal have bare en lille reference til produktet før at han gider at 

stille op til sådan nogle ting. 

Interviewer: Okay. Og hvad hvis du kigger sådan specifikt på forskellen, hvor adskiller de sig fra 

hinanden? 

Informant H: I relation til? 

Interviewer: Troværdighed. 

Informant H: Jamen det vil så primært være deres nationalitet. Tror jeg. 

Interviewer: Okay. Når du kigger på reklamerne, hvordan opfatter du så de to kendte personers 

fysiske attraktivitet? 

Informant H: Hmm... Ja på hver sin måde øhh... Hvad hedder det, veldresseret øhh... Ja pænt 

udseende, relativt unge herre, arh det ved jeg ikke, de ser måske yngre ud end de er. 

8:00  

Interviewer: Ja og hvad med hensyn til hvis vi igen kigger på forskellen, er der så nogen? 

Informant H: Ja man kan måske sige at Nikolaj Lie Kaas business and tie er sådan lidt mere 

formelt end Leonardo DiCaprios er og... Ja der er måske en smagssag om man, hvad man synes er 

bedst. Jeg synes måske at Leonardo DiCaprios at sådan en lidt mere business casual stil passer 

bedre til sådan en luksus chokolade og... Men jeg ved sgu ikke rigtig helt hvad jeg baserer det på for 

at være ærlig, men det er bare sådan en gut feeling. 
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Interviewer: Okay, kan du komme nærmere end på din generelle holdning til de to personer? 

Informant H: Jeg synes begge to de er... Ret, altså meget likeable faktisk, og øhh... Har haft succes 

uden at blive sådan mærkelige, eller irriterende eller ophøjet, virker til begge to at have, sine 

holdninger og meninger, som ikke er blevet helt forskruet af deres fame. Nu tror jeg måske at 

Leonardo DiCaprio lever et lidt hurtigere liv, men øhh... Ud over det så ja, to gutter som man gerne 

vil haves liv, hvis man kan sige det sådan. 

9:00 

Interviewer: Ja, hvad med hensyn til hvis vi igen kigger på forskellen, synes du så bedre om den 

ene end om den anden? 

Informant H: Altså min personlige tilg... Altså ikke særligt meget, nogen gange synes jeg måske 

godt at Leonardo DiCaprio kan blive lidt for idealistist i nogle af de ting han siger, altså lidt for, jeg 

ved ikke ophøjet. Men øhh... Det er marginalt i forhold til Nikolaj Lie Kaas, det er ikke fordi han er 

irriterende af den grund synes jeg. 

Interviewer: Okay hvilke ligheder eller forskelligheder ser du imellem hver af de kendte personer 

og dig selv? 

Informant H: Nu er det ikke fordi jeg får i suit and tie hver dag, men jeg er vandt til at gå sådan 

nogenlunde klædt som dem på arbejde, og også nogle gange til fester og sådan i privatlivet, så på 

den måde kan jeg jo godt relatere til deres hvad skal man sige fremtoning. 

10:00  

Interviewer: Okay. 

Informant H: Og ja så har jeg nok også mere end gennemsnitligt hang til sådan nogle typer 

produkter, jeg kan godt lide mad, jeg kan godt lide sådan lækre ting, halv dyr chokolade hvis 

kvaliteten er der efter. Så på den måde så kan jeg godt identificere mig med det overordnet budskab 

og det de sådan signalerer i reklamen. 

Interviewer: Ja, hvad hvis vi kigger sådan mere på hver af de to endorseres værdier og 

overbevisninger? 

Informant H: Der er jeg nok mere tilbøjelig til Nikolaj Lie Kaas end Leonardo DiCaprio lidt i 

sammenhæng med det jeg sagde før, nemlig med at nogle gange så virker det som om at Leonardo 
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DiCaprio siger nogle ting fordi at det er måske mere politisk korrekt at stille sig op på en talerstol 

og sige det, men det er nu engang sådan at jargonen og stilen er, der hvor han kommer fra i det 

miljø han er i. Så der synes jeg måske Nikolaj Lie Kaas er sådan lidt mere nede på jorden og lidt 

mere relater bar for mig, hvis man kan sige det sådan. 

11:00  

Interviewer: Okay. Nu siger der hvor Leonardo kommer fra, er det, det at det afhænger af med 

hensyn til fælles værdier og overbevisninger? 

Informant H: I min livsverden så er det i hvert fald med til at og forme hans (Leonardo DiCaprio) 

personlighed og de værdier han står for, men det er jo nok også ligeså meget mine fordomme, og 

ikke nødvendigvis den fulde sandhed, men der er i hvert fald det at der danner mit indre billede af 

ham som forbruger. 

Interviewer: Okay, gør det samme sig så gældende for Nikolaj Lie Kaas? 

Informant H: Ja det vil jeg sige lige umiddelbart, jeg har dog ikke så mange referencer til Nikolaj 

Lie Kaas privatliv som jeg har til Leonardo DiCaprios. 

Interviewer: Hvad er din opfattelse af budskabet i reklamerne? 

Informant H: Altså er det alt fra citatet til produktteksterne? 

Interviewer: Det er sådan hvad du ligesom føler er budskabet, hvad end det så måtte være. 

12:00  

Informant H: Jamen hvis man skal sådan koge det helt ned så er det jo noget i retning af, at det er 

et... Et meget eksklusivt mærke, det er et eksklusivt mærke som man ikke lige finder... Hvis 

sidestykke man ikke lige finder hver dag. Og det er formodentlig tilsvarende dyrt og de fleste 

mennesker vil ifølge det her statement i hvert fald og det signal det sender nok synes at det var 

pengene værd, at betale det ekstra for chokolade, kontra Marabou eller noget andet. 

Interviewer: Okay, hvad med hensyn til, påvirker nationaliteten af de to endorsere din opfattelse af 

budskabet? 

Informant H: Jamen sådan grundlæggende tror jeg at jeg finder Nikolaj Lie Kaas mere troværdig 

end Leonardo DiCaprio, simpelthen af den årsag at jeg antager at jeg har flere fælles værdier og 

referencer med ham. 
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13:00   

Interviewer: Okay. Hvad har du af forventninger til produktet efter at have set begge reklamer? 

Informant H: Ja gennemarbejdet, velsmagende håndværk, øhh... Og ikke nogle steder hvor der er 

sprunget over hvor gærdet er lavest, som man godt kan se i mange fødevareprodukter. 

Interviewer: Og igen hvis vi kigger sådan på forskellen er der så nogle forskel på opfattelsen, alt 

efter hvilken nationalitet de to endorsere har af produktet? 

Informant H: Øhh... Hvis jeg skulle sige noget så kunne det måske være at der var en, jeg ville tror 

at der var en større tilbøjelighed til at Svane Chokoladen i Nikolaj Lie Kaas udgaven var mere 

skræddersyet til danske smagsløg, hvor Leonardo DiCaprios måske kunne være noget der var brugt 

i en lad os sige lufthavnsreklame sammenhæng hvor der er en masse internationale folk som 

ligesom... Ja det ved jeg ikke... 

Interviewer: Ja. 

14:00  

Informant H: Måske tror at det vil falde i mange forskellige øhh... Nationaliteters smagsløg. 

Interviewer: Okay hvad med hensyn til hvis øhh... Du kigger overordnet set på reklamen, hvad er 

så din opfattelse? 

Informant H: Jamen kan du uddybe det lidt? 

Interviewer: Altså hvis du bare sådan, hvis du forestiller dig at du ser reklamen i en dansk 

kontekst, overordnet set hvad er så dine tanker omkring den? 

Informant H: Ja... Jeg ville nok tænke her noget formodentlig nyt kvalitetschokolade fra Danmark, 

som virkelig prøver at penetrere markedet, fordi det virker som om de er virkelig desperate for at 

komme på en hvad hedder det... Customers, kundes radar. På en eller anden måde og skabe noget 

awareness. 

15:00  

Interviewer: Og hvad med hensyn til, er der nogen forskel i den overordnet opfattelse alt efter 

hvilken nationalitet de to endorsere... 
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Informant H: Jeg synes... Jeg opfatter det som om at hvis man vælger Nikolaj Lie Kaas, så er det 

fordi at man tænker at vi skal have fat på danskerne, og hvis man vælger Leonardo DiCaprio så er 

det fordi man måske targeter, sådan flere markeder på en gang, det kunne være der var nogen der 

havde sådan en, vi skal både til... Henvende os til Norge, Danmark, Sverige eller Danmark, 

Tyskland, eller et eller andet hvor det gik lidt ud over Danmarks grænser, eller sådan... 

Interviewer: Okay. 

Informant H: Så ja det kunne i hvert fald være et bud på det. 

Interviewer: Hvad er din opfattelse af selve brandet? 

16:00  

Informant H: Ja, hvad er min opfattelse af brandet, ja altså jeg må indrømme at netop fordi der er 

tale om kvalitetschokolade og fordi det hedder Svane Chokolade og der er noget dansk, i hvert fald 

for mig bekendt kvalitetschokolade som hedder Summerbird, så tænker jeg lidt at det er nogen der 

prøver at copypaste en businessmodel, men måske gør det på en mere omkostnings effektiv måde. 

Jeg synes i hvert fald at der er rimelig mange associationer imellem de to brands, så jeg kunne 

måske forestille mig at det var nogen som tænkte, det kan vi producere billigere, men vi kan 

samtidig høste en masse af de kunde øhh... Markedspotentiale som Summerbird jo nærmest har 

skabt for dem selv, på det seneste. 

Interviewer: Opfatter du brandet anderledes alt efter hvilken endorser som ligesom står i spidsen 

for det? 

Informant H: Igen kun anderledes i den forstand at... Nikolaj Lie Kaas udgaven virker til at have 

sådan et meget nationalt fokus og Leonardo DiCaprio udgaven virker til at have sådan en vækstplan 

der hedder vi starter i Danmark, men vi skal virkelig ud over stepperne og have udbredt det her, til 

en masse andre lande, eller sådan. 

17:00  

Interviewer: Okay. Efter at have set reklamerne, hvad er så din interesse i produktet? 

Informant H: Øhh... Interesse, min interesse for produktet ville nok være i at tænke, hold da kæft 

de må have brugt mange penge på det der, og derfor ville jeg måske også notere mig navnet på 

produktet, og sådan hvad det er for et produkt øhh... Men jeg ville nok ikke i særlig høj grad være 
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meget tilbøjelig til at købe det, blot for de at de er på... Altså Leonardo DiCaprio og Nikolaj Lie 

Kaas er repræsenteret på plakaten. 

Interviewer: Okay hvad med hensyn til din ligesom... Din købsintention, ville den ændre sig alt 

efter hvilken af de to reklamer du stod overfor? 

Informant H: Ikke nævneværdigt tror jeg. 

Interviewer: Din tilbøjelighed til at købe produktet ville være den samme? 

18:00  

Informant H: Ja det tror jeg. 

Interviewer: Okay, jamen her til slut er der så noget yderligere du har lyst til at tilføje? 

Informant H: Nej ikke rigtig. 

Interviewer: Okay, jamen så vil vi bare sige mange tak fordi du havde lyst til at deltage i 

interviewet. 

Informant H: Jamen selv tak. 

Inteviewer: Det var sådan set det. 

18:28 – SLUT 

Bilag 3i: Interviewguide 1 og 2 

Tematisk problemstilling: Dynamiske spørgsmål: 

Teori: ’The Source Credibility Model’ 

Tema: Credibility 

 

Vil danske forbrugere opfatte den danske 

celebrity endorser som mere ’credible’ end den 

udenlandske celebrity?  

1. Hvad kan du sige om de to celebrity 

endorseres ekspertise eller viden 

omkring produktet?  

2. Hvad kan du sige om de to kendte 

personers troværdighed som endorser for 

produktet?  

 

Teori: ’The Source Attractiveness Model’ 

Tema: Attractiveness  

 

1. Hvordan opfatter du de to kendte 

personers fysiske attraktivitet? 

2. Hvad er din generelle holdning til de to 
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Vil danske forbrugere opfatte den danske 

celebrity endorser som mere ’attraktiv’ end den 

udenlandske celebrity? 

kendte personer?  

3. Er der en forskel på hvem af dem du 

synes bedst om? 

4. Hvilke ligheder eller forskelligheder ser 

du mellem hver af de kendte personer og 

dig selv? 

Teori: ’Match-Up Hypothesis’: 

• Attribution teori (utilitarian produkt) 

• Etnicitetsteori (hedonic produkt) 

 

Tema: Dansk produkt (utilitarian-Hedonic) – 

match eller mismatch med endorserens 

nationalitet 

 

For et dansk utilitarian produkt, vil danske 

danske forbrugere være mere tilbøjelig til at vise 

mere positiv respons overfor reklamen, når 

celebrity endorserens nationalitet er et mismatch 

(frem for et match) med produktets 

oprindelsesland?  

 

For et dansk hedonic produkt, vil danske 

forbrugere være mere tilbøjelig til at vise mere 

positiv respons overfor reklamen, når celebrity 

endorserens nationalitet er et match (frem for et 

mismatch) med produktets oprindelsesland?  

 

 

 

1. Hvad er din opfattelse af budskabet i 

reklamerne?  

2. Påvirker nationaliteten af de to kendte 

personer din opfattelse af reklamens 

budskab? 

3. Hvad har du af forventninger til 

produktet, når du nu har set begge 

reklamer?  

4. Påvirker nationaliteten af de to kendte 

personer din opfattelse af hvad du 

forventer af produktet? 

5. Hvad er din opfattelse af selve 

reklamerne?  

6. Påvirker nationaliteten af de to kendte 

personer din opfattelse af reklamerne? 

7. Hvad er din opfattelse af selve brandet?  

8. Påvirker nationaliteten af de to kendte 

personer din opfattelse af brandet? 

9. Efter at have set reklamerne, hvad er så 

din interesse i produktet? 

a. Påvirker nationaliteten af de to 

kendte personer din interesse i 

produktet?  

 

	
	



	 234	

Bilag 3j: Interviewspørgsmål 
Briefing:  

Velkommen til, vi er glade for at du kan deltage. Vi vil inden vi går i gang, lige kort fortælle, hvad 

interviewet kommer til at handle om. 

  

Interviewet kommer til at handle om celebrity endorsement i en dansk kontekst.  

 

Med celebrity endorsement menes der en aftale imellem en kendt person og en organisation, med 

det formål at bruge den kendte person til at promovere organisationen.  

 

Vi vil ligge ud med at stille dig nogle generelle spørgsmål om celebrity endorsement, og dernæst vil 

vi vise dig to celebrity endorsement reklamer, som vi vil bede dig tage stilling til.  

 

Inden vi går i gang vil jeg gøre dig opmærksom på at hele interviewet vil blive optaget. Dine svar er 

anonyme og vil kun blive brugt i forbindelse med vores speciale.  

 

Har du nogle spørgsmål inden vi går i gang?  

Persondata:  

 

1. Til at starte med vil jeg bede dig om at oplyse din alder, køn, og beskæftigelse.  

 

Introduktionsspørgsmål:  

 

1. kan du komme i tanke om en reklame der benyttede sig at celebrity endorsement?  

2. Hvad er din personlige holdning til brugen af kendte personer i reklamer?  

3. Ved du hvem personerne er i de to reklamer, og hvad kan du fortælle om dem?  

Hvad forbinder med produktet i reklamen?  

 

Spørgsmål til teori:  

 

Vi vil nu bede dig om at fokusere på forskellene mellem de to celebrity endorsere i relation til 

produktet.  
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3. Hvad kan du sige om de to celebrity endorseres ekspertise eller viden omkring produktet?  

a. Kan du evt. uddybe forskellene?  

4. Hvad kan du sige om de to kendte personers troværdighed som endorser for produktet?  

a. Kan du evt. uddybe forskellene? 

 

 

1. Når du kigger på reklamerne - hvordan opfatter du så de to kendte personers fysiske 

attraktivitet?  

2. Hvad er din generelle holdning til de to kendte personer?  

a. Kan du lide dem? Er de rare?  

3. Er der en forskel på hvem af dem du synes bedst om?  

a. Hvad er forskellen?  

4. Hvilke ligheder eller forskelligheder ser du mellem hver af de kendte personer og dig selv?  

a. Værdier? Overbevisninger? 

 

 

10. Hvad er din opfattelse af budskabet i reklamerne?  

11. Påvirker nationaliteten af de to kendte personer din opfattelse af reklamens budskab? 

a. Hvordan? 

12. Hvad har du af forventninger til produktet, når du nu har set begge reklamer?  

13. Påvirker nationaliteten af de to kendte personer din opfattelse af hvad du forventer af 

produktet? 

a. Hvordan? 

14. Hvad er din opfattelse af selve reklamerne?  

15. Påvirker nationaliteten af de to kendte personer din opfattelse af reklamerne? 

a. Hvordan? 

16. Hvad er din opfattelse af selve brandet?  

17. Påvirker nationaliteten af de to kendte personer din opfattelse af brandet? 

a. Hvordan? 

18. Efter at have set reklamerne, hvad er så din interesse i produktet? 

a. Påvirker nationaliteten af de to kendte personer din interesse i produktet?  
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i. Købsintention 

 

Debriefing:  

 

Er til slut, er der noget yderligere du har lyst til at tilføje?  

 

Afslutning: 

 

Godt - mange tak fordi du havde lyst til at deltage i interviewet. 
 

Bilag 3k: Resultat af interviews i relation til temaer 
Utilitarian produkt:  

Tema: Credibility (Utilitarian) 
Informant A Informant B 
Ekspertise: 
(Har de to endorsere ekspertise i relation til 
produktet?) Umiddelbart, så synes jeg ikke (5:00). 
Det havde måske været mere troværdigt hvis det 
havde været en tandlæge (5:00). Hvis det her er et 
dansk produkt, så er det jo helt klart bedre med 
Nikolaj Lie Kaas, for så vil man jo ramme 
Danmark (6:00). 
 

Ekspertise: 
Umiddelbart bruger vi jo alle sammen tandpasta hver 
dag. Men jeg ser ikke helt den store forbindelse 
imellem to skuespillere og en tandpasta, 
nødvendigvis. Derudover, så er det jo heller ikke 
fordi, de står og smiler med tænderne, som man er 
vant til at se på tandpasta reklamer. Så synes måske 
ikke det den bedste relation, nødvendigvis (5:00). Når 
nu det er en dansk tandpasta, så ville det jo give mest 
mening at bruge Nikolaj Lie Kaas, fordi han er 
dansker. Jeg tænker bare ikke det virker særlig dansk 
tandpasta agtigt at bruge en international skuespiller 
frem for en dansk skuespiller (6:00). Jeg tror mere det 
påvirker sammenhængen imellem hvad er produktet er 
og hvem de er. Sådan så, når du siger dansk tandpasta, 
så virker det lidt mystisk ikke at have, for eksempel, 
en dansk kendt skuespiller med. Så synes måske det 
virker lidt mærkeligt (6:00). 

Trustworthiness: 
Det her virker bare lidt mere troværdigt, på en eller 
anden måde. Hvor det er dansk og dansk (Der 
bliver peget på reklamen med Nikolaj Lie Kaas) 
(6:00). Altså, jeg ser Nikolaj Lie Kaas meget mere 
troværdig, fordi der er reel en chance for at han 
kunne bruge det tandpasta, og han faktisk måske 
står inden for en udtalelse han kan have omkring 
det. Hvor chancen for at Leonardo DiCaprio bruger 
den tandpasta, er meget mindre, og ikke lige så 
troværdig. Hvorfor skulle han vælge den tandpasta, 
når han bor i USA (7:00). 

Trustworthiness: 
(Hvem er mest troværdig i relation til produktet?) Jeg 
havde nok sagt Nikolaj Lie Kaas. Men det bare fordi, 
igen, det en dansk tandpasta, så jeg linker det til der, i 
mit hoved. Det virker lidt mærkeligt, at kombinere det 
med noget engelsk og så en engelsk skuespiller. Så 
umiddelbart, Nikolaj Lie Kaas (8:00).  
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Informant C Informant D 
Ekspertise: 
Da hverken nogle af dem er tandlæger, så burde de 
jo egentlig bare vide det samme, som jeg ved 
omkring tandpasta. Så de har ikke den store 
ekspertise indenfor. Jeg vil ikke forbinde dem med 
tandpasta, overhovedet (7:00). Det er jo et dansk 
tandpastaprodukt de reklamerer for. Så det at 
Leonardo DiCaprio på nogen måde skulle have fået 
fat i det Svane tandpasta, giver ingen mening for 
mig. Det er ret langt væk, og det meget utroværdigt, 
at han ligesom anbefaler det. Hvorimod, Nikolaj 
Lie Kaas kommer fra Danmark, og bor i Danmark, 
så hvis han føler det er den rigtig start for ham hver 
dag, jamen så tror jeg i hvert fald mere på det, end 
jeg ville tro på det med Leonardo DiCaprio (8:00).  

Ekspertise: 
Umiddelbart, tænker jeg jo ikke at der er den store 
ekspertise i hvert fald. Hvis man skulle snakke om 
ekspertise, så tænker jeg mere det ville være en 
tandlæge, eller en der arbejde på en tandklinik, som 
havde været mere relevant, når det kommer til 
ekspertise. Hvor jeg bare tænker, at de her er bare 
brugt til deres personlighed og kendisfaktor, end for 
deres ekspertise (6:00). (Er der forskel på de to 
endorseres ekspertise i relation til produktet?) Nej. 
Det er der faktisk ikke. Nej, så er der måske lidt den 
kobling, at produktet er dansk, og Nikolaj Lie Kaas er 
dansk. Så det må da være den eneste kobling der må 
være mellem Nikolaj Lie Kaas, det er at det er et 
dansk produkt. Det er måske mere naturligt, at det er 
ham (Nikolaj Lie Kaas) end det er Leonardo, når nu, 
at det er et dansk produkt (7:00). Han (Nikolaj Lie 
Kaas) passer meget godt ind på den måde, at det er 
dansk, og man kender hans historie, det er lidt 
traditionelt, og den type man måske ser ham som. Så 
der kan måske godt være en bedre kobling, end lige 
med Leonardo, lige i det her tilfælde. Selvom 
Leonardo er en person alle kender og alle har en 
holdning til også, men der er Nikolaj måske lidt mere 
relevant synes jeg (8:00). Det virker mere troværdigt 
og oprigtigt med Nikolaj Lie Kaas, og Svane, dansk 
produceret tandpasta. Jeg ser ikke den forbindelse 
mellem Leonardo DiCaprio og dansk tandpasta. Det er 
også derfor, jeg tror, at jeg hele vejen, har jeg hældt 
mere til den her Nikolaj Lie Kaas reklame (30:00).  

Trustworthiness: 
Det er jo et dansk produkt, så jeg kan jo ikke se 
hvordan Leonardo DiCaprio, ville vide hvordan det 
produkt ville performe, så derfor er det mere 
troværdigt at det er Nikolaj Lie Kaas der reklamerer 
for det, frem for en international kendt (8:00). Idet 
at han er dansk og reklamerer for et dansk produkt, 
jamen så går jeg ud fra at han må have prøvet det, 
og kan anbefale det til nogle andre. Hvor at jeg 
virkelig tvivler på at Leonardo DiCaprio, der bor i 
USA, ville have fået fingre i Svane produktet og 
brugt det. Så på den måde bliver han utroværdig, 
altså i forhold til det han reklamere og snakker om 
(9:00). Troværdigheden falder når de ikke kan 
bevise, eller at man ikke tror på de faktisk har 
prøvet produktet. Og det tror jeg ikke på Leonardo 
DiCaprio har, men det tror jeg Nikolaj Lie Kaas 
kan have, fordi han er fra Danmark, og produktet er 
dansk (10:00). Jeg tænker bare, i hvert fald i 
forhold til Nikolaj Lie Kaas, at han symboliserer 
noget dansk, som jo tit bliver forbundet med noget 

Trustworthiness: 
På det punkt, synes jeg de er ret ens faktisk, at de 
seriøse personer, som når de udtaler sig for noget 
andet end deres skuespil, så er de seriøse og virker 
som nogle troværdige personer (8:00). Ellers synes jeg 
de er meget lige på det punkt (9:00). (Er der en forskel 
på de to endorseres trustworthiness i relation til 
produktet?) Nej det synes jeg faktisk ikke. Ikke andet 
end det vi snakkede om før med det danske og det 
danske navn. Når jeg ser det i relation til det 
reklamerede produkt, så synes jeg måske at Nikolaj 
Lie Kaas er stadig mere troværdig (10:00). Det igen til 
produktet, som jeg ser som et dansk produkt, og han 
er en dansk skuespiller. Han (Nikolaj Lie Kaas) er en 
med hans traditioner, hans historie… Og så at det er et 
dansk produkt, som ud fra design, og navn, og de ting 
der står på, dansk produceret tandpasta, Svane, og så 
det her logo der er en Svane. Så tænker jeg, at jeg 
synes det giver meget god mening på den måde. Han 
passer godt til det design, og det stilmæssige, og det 
danske i den identitet der bliver afspejlet i reklamen 
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kvalitet. Så på den måde, hvis jeg skal lægge 
hånden på hjertet, så ville jeg blive mere positivt 
stemt overfor Nikolaj Lie Kaas frem for Leonardo 
DiCaprio, fordi han er dansker, og for mig ville det 
bare give mere mening, og det ville mere troværdigt 
for mig og se ham promoverer et tandpastaprodukt, 
selvom der ikke rigtig er nogen forbindelse mellem 
de to ting. Men stadigvæk ville det være ham 
(Nikolaj Lie Kaas) frem for Leonardo DiCaprio, 
fordi at jeg føler at et dansk tandpastamærke og 
Leonardo DiCaprio er så langt væk fra hinanden, at 
den kan jeg næsten ikke lige se forbindelsen 
(27:00). 

(11:00). Fordi det er dansk produkt, med dansk skrift, 
og dansk navn, og sådan nogle ting, så synes jeg det 
falder lidt fra igen, og peger mod Nikolaj Lie Kaas. 
som bedre egnet til lige den her reklame (11:00). Jeg 
tror, at jeg hele vejen, har jeg hældt mere til den her 
Nikolaj Lie Kaas reklame. Jeg synes den virker mere 
troværdig, og det tænker jeg, er ret vigtigt for sådan 
her en reklame, at det skal være troværdigt (30:00). 

 
Tema: Attraktivitet (Utilitarian) 

Informant A Informant B 
Fysisk attraktivitet: 
De er jo ikke sådan, virkelig lækre, men de er jo 
virkelig cool mænd. Har ret høj status, uden at være 
kamp-model-lækker-agtig. Typer man vender sig på 
gaden efter, det gør man fordi de er kendte (8:00). 
For mig, er de nok lige attraktive (8:00). 
 
 

Fysisk attraktivitet: 
De er jo begge to nogle pæne mænd. Leonardo 
DiCaprio, står lidt mere ud ud på det plan at han er 
lidt større kendt, end bare en dansk kendt 
skuespiller. Der er måske lidt flere større film, man 
forbinder ham med. Jeg synes egentlig ikke der er 
forskel på hvilken en jeg synes der er mest attraktiv. 
Leonardo DiCaprio, er jo bare en lidt større 
skuespiller end Nikolaj Lie Kaas. (Det gør 
Leonardo DiCaprio en smule mere attraktiv?) Ja 
(9:00).  

Likeability: 
Leonardo DiCaprio er jo virkelig stor - international 
stjerne. Meget amerikansk i forhold til alle de film. 
Hvor Nikolaj Lie Kaas er jo ret dansk, og kan jo 
også tage pis på sig selv, og altså, lave sjove ting, 
og sjove film, og laver virkelig seriøse film. Måske 
kan jeg bedst li' Nikolaj Lie Kaas - også i forhold til 
det her produkt (10:00). 
 
 

Likeability: 
Jeg synes egentlig, de er jo begge to super gode 
skuespillere (10:00).  Jeg ville måske nok relatere 
mig mest til Nikolaj Lie Kaas, og måske synes 
bedst om ham. Men det er nok bare fordi at man er 
mere forbundet til ham, i forhold til Leonardo 
DiCaprio. Jeg synes de begge to er gode 
skuespillere, så det er ikke skuespillermæssigt, at de 
sådan, gør den helt store forskel i mit hoved 
(11:00).  

Similarity: 
Jeg har jo nok mere tilfælles med Nikolaj Lie Kaas, 
end jeg har med Leonardo DiCaprio (11:00). Han 
(Nikolaj Lie Kaas) virker bare lidt mere nede på 
jorden, sådan, måske er det også bare fordi han er 
dansk. Det gør Leonardo DiCaprio selvfølgelig 
heller ikke, sådan  helt tager sig selv meget seriøst 
og højtideligt, men det virker bare som om at 
Nikolaj Lie Kaas er meget nede på jorden, meget 
normal, går også bare på café om søndagen og 
spiser brunch. Hygger i byen. Og kunne komme de 
samme steder, som jeg kommer. Hvor jeg tvivler på 
nogensinde, at jeg ville rende ind Leonardo 
DiCaprio (11:00). Vi (Nikolaj Lie Kaas og 
informant A) er vokset op under de samme normer. 

Similarity: 
Det jo klart, at Nikolaj Lie Kaas ligger jo tættere på 
ens sådan person, i sig selv, fordi man selv er 
dansker. Så på den måde, kan man måske mere 
relatere sig til den person, frem for en anden der er 
international og lidt mere den vej (10:00). Når man 
laver en reklame med en international skuespiller, 
så bliver man måske lidt mere distanceret til det. 
Hvorimod,  en dansk skuespiller, har du, du har 
måske en større fornemmelse af hvad det er for en 
person. Han er dansk, så allerede der, har du en 
connection med personen (11:00). Jeg ville måske 
nok relatere mig mest til Nikolaj Lie Kaas, og 
måske synes bedst om ham. Men det er nok bare 
fordi at man er mere forbundet til ham, i forhold til 
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Det samme system. I det samme land, hvor vi har 
de samme normer, det samme alting. Hvor han (Der 
bliver peget på Leonardo DiCaprio), kommer fra 
noget helt andet, altså de har nogle helt andre 
forhold i USA, og han lever på et helt andet niveau 
end os andre (12:00). 
 

Leonardo DiCaprio. Jeg synes de begge to er gode 
skuespillere, så det er ikke skuespillermæssigt, at de 
sådan, gør den helt store forskel i mit hoved 
(11:00). De jo begge to mænd, så på den måde er 
der ikke ligheder i forhold til køn. Og nu er jeg ikke 
selv skuespiller så… Altså, igen han er dansk, 
Nikolaj Lie Kaas (12:00). Så er man jo vokset op i 
samme land. Har lidt måske samme værdier 
liggende i sig, fordi man selv er vokset op i samme 
værdigrundlag, i forhold til Leonardo DiCaprio, 
som måske er opvokset i lidt anden måde og en lidt 
anden kultur. Så der er måske også en større 
kulturel, sådan i forhold til at skulle relatere sig til 
reklamen (13:00). Danskere, vi er meget sådan 
ydmyg og vi er ikke så "se mig, se mig", hvor igen, 
han (Nikolaj Lie Kaas) er måske lidt mere nede på 
jorden, frem for Leonardo DiCaprio, der måske er 
lidt mere op og flyve i forhold til 
personlighedsmæssigt. Så kan man måske også 
have lettere til at relatere sig til ham (Nikolaj Lie 
Kaas) (13:00).  

Informant C Informant D 
Fysisk attraktivitet: 
Så synes jeg de begge to er mega charmerende. De 
har bare virkelig meget charme, og humor. De er jo 
ikke modeller på den måde… arh, men kan godt 
diskutere Leonardo DiCaprio var virkelig en gang. 
Men for eksempel, sådan en som Nikolaj Lie Kaas, 
er blevet meget rigtig lækker med alderen. Faktisk 
klæder det ham at blive ældre (10:00).  

Fysisk attraktivitet: 
Jeg vil nok sige at Nikolaj Lie Kaas står måske lidt 
skarpere her. Både med jakkesæt, og statur. Hvor at 
Leonardo han har måske lige lidt ekstra her (der 
peges på Leonardo DiCaprio's mave), ikke noget 
særligt, men synes Nikolaj Lige Kaas står lige lidt 
bedre. Han ser lige lidt mere cool ud (12:00).  

Likeability: 
… jeg er mega fan af dem begge to. Altså dem kan 
jeg rigtig godt lide. Hvad de sådan udadtil virker 
som om, så har de en fed personlighed og gør et 
hammer godt stykke arbejde med de film de laver, 
som giver mening og har rykket noget, både 
internationalt og dansk. De er nogle meget særlige 
skuespillere, altså begge to, både på det danske 
marked og internationalt (11:00). Leonardo 
DiCaprio har lidt flere penge end Nikolaj Lie Kaas. 
Men han (Leonardo DiCaprio) er måske lidt mere 
flødebolle end Nikolaj Lie Kaas. Måske lidt mere 
seriøst end Nikolaj Lie Kaas… de minder meget om 
hinanden, men på den anden side er de jo også 
meget forskellige. Det er klart, det er jo to 
individuelle mennesker. Men det er thumps-up 
herfra til dem begge to (12:00). Jeg ville jo nok føle 
at Nikolaj Lie Kaas, er den jeg kender bedst og føle 
mig tættest på, og føle var mere opnåelig på en eller 
anden måde, i forhold til Leonardo DiCaprio, der 
bor i USA, så ham ville jeg aldrig nogensinde støde 
på, og ville overhovedet ikke komme i nærheden af. 

Likeability: 
Jeg har en ret god holdning til dem begge to, synes 
jeg. De super dygtige skuespillere begge to. Han er 
måske en af mine yndlings skuespillere 
generelt (12:00).  Jeg synes nok bedst om Leonardo 
DiCaprio. Fordi han er med i mange af mine 
yndlings. Hvor Nikolaj Lie Kaas er måske lidt mere 
useriøs i mange af hans roller, og ikke fordi det gør 
noget. Jeg holder meget af komedier og sjove 
indslag, film, og shows, og sådan noget. Jeg synes 
mest om Leonardo DiCaprio… (14:00). 
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Der er Nikolaj Lie Kaas noget mere 
tilnærmelsesværdig, også i forhold til netop det 
produkt de reklamerer for, jamen så ville jeg jo 
synes han nok ville gøre et bedst stykke arbejde, i 
hvert fald for at påvirke mig, til at gå ned og købe 
det i et supermarked (13:00).  
Similarity: 
Den ene lever Hollywood-life, har psykopat mange 
penge, som er Leonardo der… så ham kan jeg nok 
ikke se, desværre, så mange ligheder med, for der er 
jeg ikke helt (13:00). Nikolaj Lie Kaas er 
succesfuld, og han lever sikkert også bare livet, 
men fordi han er dansker, jamen så vil jeg jo føle en 
større tilhørsforhold til ham, frem for Leonardo 
DiCaprio (14:00). Nu når Leonardo kommer fra 
USA, så er der nogle amerikanske værdier, der vil 
spille ind. Der er for eksempel ikke noget der 
hedder jantelov, hvorimod Nikolaj Lie Kaas 
repræsenterer de danske værdier. Han (Nikolaj Lie 
Kaas) har jo vildt meget selvironi. Apropos 
selvironi. Det ved jeg ikke hvor meget Leonardo 
DiCaprio har i den forstand (14:00). Ham (Nikolaj 
Lie Kaas) ville jeg kunne møde nede på gaden. Det 
ville jeg jo nok ikke lige med Leonardo. Og igen, 
han (Nikolaj Lie Kaas), har jo de danske værdier og 
lever og bor i Danmark, som jeg selv gør. Så på den 
måde, så ville jeg mere kunne identificerer mig med 
ham (16:00). 

Similarity: 
Der er nogle ligheder, igen med Leonardo, synes 
jeg i hvert fald med overbevisninger og de her ting. 
De ting jeg har set med ham, Leonardo, der synes 
jeg der mange af de samme, der kunne godt være 
nogle ligheder der. Med Nikolaj Lie Kaas, så synes 
jeg ikke, jeg mindes ikke at jeg har set ham være 
seriøs, og komme med nogle decideret holdninger 
til nogle ting (16:00). Det der historiske og 
traditionelle i Nikolaj Lie Kaas. Respekt for 
traditioner og sådan nogle ting. Det kan godt være 
man har nogle af de samme holdninger der, altså 
man går op i den danske tradition, på nogen punkter 
og sådan noget (16:00). Han (Nikolaj Lie Kaas) 
kunne godt virke som typen, som også går op i 
familie. Der kunne godt være nogle ting (17:00). 
(Spiller nationalitet en rolle i forhold til ligheder og 
forskelligheder i relation til endorserne?) Ja så 
synes jeg det spiller en stor rolle. Altså, så forbinder 
man pludselig de her forskellige ting med tradition, 
historie, danskhed, kvalitet (17:00). 

 
Tema: Respons over for reklamen (Utilitarian) 
Informant A Informant B 
Styrke af budskab: 
Det er noget vi bruger hver dag. Og så er det her 
bare lige lidt mere lækkert. Det er lidt federe, fordi 
det er lidt sådan en tandpasta fordi jeg kan agtigt 
(13:00). Jeg har været et specielt sted for at finde 
den. Fedt produkt. Kan ikke bare købe den i Netto 
(14:00). Helt klart bedst med Nikolaj Lie Kaas. 
Fordi, at chancen for at han bruger tandpastaen, er 
rimelig stor, fordi han er dansk. Og det er en dansk 
tandpasta, og vi vil gerne støtte danske produkter. 
Hvor det synes jeg ikke rigtig med Leonardo 
DiCaprio (14:00).  

Styrke af budskab: 
"En Frisk Start Hver Dag". Den siger lidt det 
funktionelle af en tandpasta. Noget af det i hvert 
fald, udover at det renser tænderne. Umiddelbart, 
synes jeg ikke, reklamen er vildt fantastisk, men 
den siger jo fint nok budskabet, med at tandpastaen 
giver dig noget friskhed. Men det er ligesom det de 
fokuserer på, som den primære grund (14:00). Jeg 
synes det er lidt mærkeligt at blande engelsk ind for 
eksempel, i den med Leonardo DiCaprio. Jeg kan 
godt se, at det selvfølgelig er fordi han selvfølgelig 
er engelsktalende, men igen, så har man med en 
dansk tandpasta at gøre. Hvorimod, hvis det nu 
havde været et internationalt tandpastamærke, så 
havde det måske givet mere mening. Nu ved jeg 
også godt, at i danske reklamer kan man jo godt 
lave mikset imellem dansk og engelsk. Men det 
virker lidt mærkeligt. Noget med noget dansk at 
gøre, frem for at mikse noget engelsk ind, for at 
virke lidt, måske trendy, eller et eller andet. Det 
synes jeg måske ikke fungerer (15:00). Jeg synes 
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der er bedre kombination med sammenhængen i 
reklamen, fordi han er dansk skuespiller, og der er 
dansk tekst, og det er et dansk mærke, vi er ude i. 
Så der er en bedre forbindelse imellem det de gerne 
vil gøre på reklamen jo (16:00).  

Produkt attitude: 
At det bare er et pisse lækkert produkt. Det smager 
godt. Det lige en tand bedre. Det noget godt indhold 
(15:00). Fordi at Nikolaj Lie Kaas er jo en rimelig 
cool mand - så hvis han bruger den tandpasta, så 
tænker man: okay, det er måske ret fedt tandpasta 
(15:00). (At det er en dansk kendt, gør det at du 
forventer produktet til at være bedre?) Ja… 
[Negativ] hvis det var Leonardo DiCaprio. Og 
positiv med Nikolaj Lie Kaas (16:00).  
 
 

Produkt attitude: 
Forventninger er måske igen også lidt mere 
funktionelle, igen at det giver frisk ånde, det renser 
tænderne (17:00). Der er større forbindelse i den 
ene (Nikolaj Lie Kaas) end den er i den anden 
(Leonardo DiCaprio). Jeg synes ikke det påvirker 
min holdning til produktet, pga. emballagen der er 
der på. Som jeg synes ser lidt old fashioned 
ud (18:00). Jeg tror bare at det måske den opfattelse 
at produktet er mere nede på jorden, hvis du bruger 
en dansk skuespiller, og hvis du så bruge en 
engelsk/amerikansk skuespiller (25:00).  

Reklame attitude: 
Det er en pæn reklame. Det hele ser lidt lækkert og 
eksklusivt ud. Både med selve produktet, men også 
skrift type. En pæn mand, på begge to. Ikke så 
meget tekst, ikke så meget. Et lille citat. Det ser 
lækkert ud (17:00). Synes jeg stadig at den, dansk 
tandpasta med Nikolaj Lie Kaas er bedre, end dansk 
tandpasta med Leonardo DiCaprio. [Fordi] han 
(Leonardo DiCaprio) er udenlandsk. Og lidt for stor 
en stjerne. Han er lidt for stor til lillebitte Danmark 
(17:00). 

Reklame attitude: 
Den virker mere sammenhængende med Nikolaj 
Lie Kaas. Den fungerer fint nok, men jeg synes 
ikke der er så meget sammenhæng, i forhold til 
emballage og det jeg umiddelbart får ud af at kigge 
på den, og så Nikolaj Lie Kaas, i den forstand. 
Udover, at det er dansk tandpasta, som på den måde 
fungerer han ok (18:00). Med Leonardo. Der kan 
man sige, ja de gør det måske lidt mere trendy igen, 
med at bruge engelsk. Det hænger så ikke så godt 
sammen med at det er en dansk tandpasta, hvis de 
gerne vil være meget, sådan, nationale og lidt old 
fashioned. Men igen, så tror jeg man hurtigere ville 
se Leonardo DiCaprio, end man ville se Nikolaj Lie 
Kaas, hvis man bare kiggede på det og tog 
produktet væk (19:00).  

Brand attitude: 
Brandet virker lækkert. Ikke så stort. Virker mere 
eksklusivt, og sådan lidt mere niche agtigt. Jeg 
bliver også lidt sat i relation til Svanemærket. At 
det sådan er et godt produkt (19:00). Bedre med det 
danske (19:00). Vi har jo lidt en relation til en 
svane i Danmark. Det har de ikke i USA. Altså 
svanen, er jo nærmest - er det ikke vores 
nationaldyr i Danmark? Det er det jo ikke i USA. 
Nikolaj Lie Kaas er god med svanen (20:00). 
 

Brand attitude: 
Det ser ud som et meget gammelt dansk mærke. Jeg 
har ingen ide om hvad det er for et mærke, jeg har 
aldrig set det før. Det ser meget traditionelt ud, også 
lidt nationalistisk, vi har en svane på, det hedder 
Svane (20:00). At jeg måske ville se det som ikke et 
dansk mærke ovre med Leonardo DiCaprio. Men 
jeg ville se det som et dansk mærke, hvis jeg så 
Nikolaj Lige Kaas på den - fordi der er en større 
relation imellem de to, eftersom det begge to er 
dansk (20:00). Man tillægger jo nok noget af 
værdierne fra Nikolaj Lie Kaas derover til, sådan så 
det måske ikke er helt så old fashioned, fordi at 
Nikolaj Lie Kaas er der (21:00). Leonardo hvis det 
er han ville gå ind og være med i en reklame som 
en dansk tandpasta, så lyder det lige pludselig, 
sådan wow, okay. Det er alligevel - at et dansk 
mærke kan få fat i en international skuespiller. Så er 
det måske lidt mere normalt også at se Nikolaj Lie 
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Kaas, fordi han er dansk og det er et dansk mærke. 
Så ville han måske mere gå ind og støtte sådan 
nogle ting, frem for Leonardo. For Leonardo er 
også lidt dyrere, i sidste ende (22:00). Det ville 
virke som om, at de solgte andre steder end i 
Danmark, hvis det var de havde Leonardo der på. 
Så det ville være et større mærke (22:00). Så ville 
jeg også føle at det var et internationalt mærke jeg 
fik fat i, frem for et dansk (25:00). Jeg synes 
generelt at danske mærker, er det lidt mere 
interessant, når de netop bruger en dansk 
skuespiller, frem for skulle køre den helt ud og 
bruge internationale skuespillere. Mest fordi, jeg ser 
at forbindelsen er bedre i forhold til produkt og 
skuespiller (29:00).  

Købsintention: 
Jeg ville godt, måske lave noget research om hvor 
jeg kunne få denne her type tandpasta henne. Og 
hvis man havde penge til det, så ville det også være 
fedt at kunne købe sådan en tandpasta. Fordi det 
lige er lidt lækkert og lidt pænere at have 
stående (21:00). (Forskel på købsintentionen for de 
to reklamer?) Altså, det nok lidt det samme. Måske 
selvfølgelig lidt mere med Nikolaj Lie Kaas, fordi 
jeg synes den er bedre end den anden (21:00). 
 

Købsintention:  
For mig ville jeg ikke umiddelbart gå ud og købe 
produktet på hylden, for den ser meget old 
fashioned ud, så det tiltaler ikke mig, sådan selve 
produktet i sig selv (17:00). Nu synes jeg ikke at 
selve produktet appellere vildt meget til mig. Så 
ville jeg kun lægge mærke til skuespilleren der var 
på. Jeg ville måske ikke tænke så meget over selve 
produktet der egentlig var der (23:00). (Forskel på 
købsintentionen i relation til endorseren?) Nu er jeg 
heller ikke den helt store der går op i kendte 
mennesker på den måde. Derfor ville det for mig 
personligt nok ikke ændre det helt store. Med 
mindre det var en kendte person, jeg virkelig synes 
var fantastisk (26:00). Jeg ville nok foretrække den 
danske skuespiller. Fordi, igen man kan bedre 
relaterer sig til det. Jeg er typen der godt kan lide 
personer der er nede på jorden, så derfor kan det 
måske også sætte sig over til produkterne er lidt 
mere nede på jorden. Hvis man endelig skal have et 
dansk produkt, så virker det måske også lidt 
overdrevet at de er gået ud og købe en international 
skuespiller, for at lave en eller anden reklame. For 
så synes jeg det går lidt væk fra at være dansk 
(26:00).  

Informant C Informant D 
Styrke af budskab: 
Da jeg lige så det, tænkte jeg sådan et øko produkt. 
Et øko svanemærke produkt, som fremmer noget 
økologi, så det undrer mig at der ikke stod noget 
om det i teksten. Så tror jeg faktisk at Leonardo 
ville passe meget godt, for han går op i det her med 
jorden, og er meget sådan environmental (16:00). 
Så skriver de jo direkte, det er en dansk tandpasta, 
så de går jo meget op i det her med, at vise at det er 
en dansk produceret ting frem for noget 
internationalt. Det tror jeg rigtig meget, at vi 

Styrke af budskab: 
Som der står med stor skråskrift, "Det eneste rigtige 
valg", at hvis man skal have en tandpasta, så er der 
kun én at gå efter, hvis man i hvert fald vil have 
noget rigtig lækkert, som en kendt person i hvert 
også kan stå indenfor med sit tandpastasmil (18:00). 
På en eller måde er det mere ægte når det står på 
dansk også, og det passer til ham (Nikolaj Lie 
Kaas) det hele. Og der er virkelig gjort meget ud af 
at fortælle, at det er et dansk produkt, synes jeg, og 
danske traditioner (19:00). Man forbinder det 
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danskere godt kan lide. Det er et eller andet et tegn 
eller mærke for kvalitet. Hvis det det er dansk 
produceret, så ved man også, jamen de har bare 
dyrere omkostninger, end hvis man skulle få det 
produceret i Thailand, at det er et dansk mærke, 
altså det gør bare at der er lidt mere kvalitet ind 
over. Jeg vil så også forvente i den forstand, at det 
vil være et dyrere mærke (18:00). Hvis jeg kigger 
på Leonardo der, så synes jeg bare ikke det giver 
nogen mening, at han skulle tale om et dansk 
produkt (18:00). Så ville jeg nok også forvente, at 
hele reklamen skulle være på engelsk, for at han 
(Leonardo DiCaprio) også selv ligesom ved hvad 
han siger. Så ville det give mere mening, men så 
ville man også tage fokusset fra det var et dansk 
produkt. Hvis man lige pludseligt gjorde det mere, 
altså skrev teksten om til at være international og 
overskriften der, så ville det jo netop gå fra at 
positionerer sig, som at være et dansk til et mere 
internationalt. Så hvis det er, man som producent 
ønsker at være positioneret som et dansk produkt, 
jamen så ville jeg helt klart anbefale, at man bruger 
en dansk kendt fordi det giver mere mening. Ellers 
er det ligesom om der er noget inkonsistens i den 
man bruger, og det man siger, og det man rent 
faktisk gør (19:00).  
 
 

hurtigt med det danske, også fordi lige op over, står 
der dansk tandpasta. Så passer det bare igen godt til 
mange af de faktorer jeg ligesom, har påduttet 
Nikolaj Lie Kaas, med hans historie og traditioner, 
hans far, og alle de dansk film og ting han har været 
med i. Det er ret oprigtigt på en eller måde med 
Nikolaj Lie Kaas i den her sammenhæng (20:00). 
Mere passende på en eller anden måde (med 
Nikolaj Lie Kaas). Det er et meget dansk budskab, 
uden at være det. Hvis bare der stod med Times 
New Roman eller et eller andet, "Det eneste rigtige 
valg", jamen fint, udover at det så står på dansk, så 
skulle det så måske have stået på engelsk, så havde 
det passet endnu bedre til Leonardo. Og det kunne 
man jo egentlig også godt vælge at skrive på 
engelsk i en dansk reklame, fordi der er så mange 
danskere der ikke har problemer med at få 
koblingen. I hvert fald, hvis det her er et produkt 
med høj kvalitet, som henvender sig meget til de 
veluddannede eller et andet, så ville de nok ikke 
have nogle problemer med hvis det hele havde stået 
på engelsk, for den sags skyld. Så havde det bare 
måske fået en mere international virkning. Og så 
havde det, som produktet mere international, større 
produkt, hvem ved. Hvor det danske her, er der en 
tydelig forbindelse, både til Nikolaj Lie Kaas, til 
budskabet, til produktet, altså mellem det hele 
(21:00).  

Produkt attitude: 
Jeg forventer at det er et kvalitetsprodukt, der 
ligesom har noget mere end bare, som Colgate har, 
at det kan et eller andet særligt. Men jeg ville tro 
eller håbe der ville være noget omkring, sådan 
noget særligt. Altså den kan. At det er bevist at den 
kan give hvidere tænder, eller det er bevist at det er 
sundere for dig, at børste tænderne med den her 
slags tandpasta. Det ville holde din mund ren, altså 
ikke bare børste dine tænder, men altså også hele 
dit miljø inde i munden ville blive rent. Det er 
begge to nogle travle mænd, så det skulle gerne 
effektivt, og det er jo noget man bruger hver dag, så 
det skal jo virkelig forebygge nogle ting. Men igen, 
som jeg også sagde, det er to celebrities, så jeg ville 
forvente at det var et lidt dyrere produkt (20:00).  
Jeg ville nok, hvis han (Leonardo DiCaprio) 
virkelig reklamerede for det produkt, så ville jeg jo 
også forvente at det var et fantastisk produkt, siden 
han har hørt om det helt til USA. Så på den måde, 
så ville jeg umiddelbart tænke, at det var positivt. 
Min kritik ville være, at det tror jeg simpelthen ikke 
på ville ske. Så derfor ville jeg være mere positiv 
stemt overfor, at det var Nikolaj Lie Kaas, ligesom 
brugte det i hans dagligdag (21:00). 

Produkt attitude: 
Man får en forventning af, at det virkelig et 
kvalitetsprodukt (22:00). Kvaliteten af selve 
råvarerne, tænker man er virkelig god kvalitet. Jeg 
tror det er lidt designet, indpakningen, og tuben, og 
med den kendte (23:00). (Er der en forskel på 
opfattelsen af produktet alt efter hvilken celebrity 
det er?) Nej det synes jeg ikke så meget. Også fordi, 
det er to personer, som begge laver meget det 
samme (24:00). 
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Reklame attitude: 
Så opfatter jeg dem som en dansk tandpasta, der 
gerne vil slå igennem, og gerne vil slå på noget 
andet end noget billigt noget man bare køber nede i 
Netto. Altså det skal være noget, man sådan vælger 
aktivt at involverer sig i. Altså man skal ud og finde 
det i nogle speciel butikker, men så skal man også 
forvente, at det kan noget særligt, netop også fordi 
at prisen afspejler det (22:00). Når det en dansk 
kendt der reklamerer for et dansk produkt, så bliver 
det ligesom slået fast, at det er dansk. Nu står der 
godt nok dansk tandpasta, og det er en dansk 
tandpasta, og hvis det var Leonardo DiCaprio. Hvis 
ikke der stod alt det danske der, så ville jeg jo netop 
begynde at tvivle på om det overhovedet er dansk, 
altså så kunne det ligeså godt være svensk eller 
norsk, eller noget andet. Nu er Svane jo så 
Danmarks nationalfugl, så på den måde er det 
meget meget meget dansk, men altså hvis jeg bare 
gik forbi og så det på en billboard for eksempel, 
jamen så ville jeg jo tænke, at det var et 
internationalt produkt der blev reklameret for 
(23:00). Jamen så synes det er skide godt, at bruge 
internationale kendte, for så får man hurtigt, det der 
internationale look over sig. Hvorimod, hvis man er 
et dansk mærke, altså en dansk tandpasta, så ville 
jeg klart anbefale at man bruger danskere, for det er 
jo trods alt dem, som vil bruge mærket mest 
(28:00).  

Reklame attitude: 
Jeg synes det virker mere oprigtigt med Nikolaj Lie 
Kaas. Hvis man ser på den med Leonardo 
DiCaprio, i forhold til, så virker det ikke lige så 
oprigtigt, når det næsten hele står på dansk og så 
han er der. Altså, "Svane tandpasta, er en dansk 
tandpasta, med en fed og kraftig konsistens", altså 
det er måske ikke så Leonardo, lige i det (26:00). 
 
 

Brand attitude: 
Så vil jeg forbinde det som noget grønt, altså noget 
både dansk, det er nationalfuglen fra Danmark, men 
Svane mærket, er jo også det der ikke det ene og det 
andet i af parabener, så på den måde ville jeg tage 
det som, ja ikke bare et rigtigt valg, men også et 
sundt valgt, og vælge det frem for noget andet. 
Hvor der måske er lidt mere sådan håndarbejde bag 
Svane mærket. Men altså det tager i hvert måske 
mere tid og kræfter at producere det her tandpasta, 
frem for noget andet (24:00). Hvis ikke jeg havde 
læst teksten, så ville jeg tænke, hvis Leonardo stod 
på, så ville jeg tænke, at det var et internationalt 
mærke. Hvorimod, når det er Nikolaj Lie Kaas der 
bliver brugt, så tænker jeg Danmark. Altså, så 
tænker jeg at det er et dansk mærke, som der bliver 
promoveret (24:00). Det er luksuriøst, det kvalitet, 
det er øko (25:00).  

Brand attitude: 
Klassisk (27:00). Det er meget klassisk, og jeg 
synes det er meget troværdigt (28:00). Det virker 
mere troværdigt og oprigtigt med Nikolaj Lie Kaas, 
og Svane, dansk produceret tandpasta. Jeg ser ikke 
den forbindelse mellem Leonardo DiCaprio og 
dansk tandpasta (29:00).  

Købsintention: 
Jeg tager mig selv i, at blive lidt nysgerrig overfor 
det. Når jeg selv hele tiden går ned i Netto, og bare 
køber en kedelig tandpasta, altså nu er det jo noget 
vi bruger hver dag, så hvorfor skal det ikke være 

Købsintention: 
Produktet, det ser lækkert ud i hvert fald. Jeg kunne 
godt tænke mig at prøve det (29:00). Det kunne jeg 
godt tænke mig at prøve. Tandpasta det er ikke 
noget man tænker så meget over i hverdagen. Det er 
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godt? Det er jo vigtigt, at vi passer på os selv, og 
ellers kan det blive virkelig dyrt. Hvis jeg så det 
her, så var det helt klart noget jeg ville prøve 
(25:00). Normalt er tandpasta og tandbørster pakket 
ned, men så ville jeg måske kunne finde på at stille 
det mere frem, så andre kunne se, at man ligesom 
brugte denne her slags tandpasta, der måske koster, 
ja det ved jeg ikke, 40 kr. eller 50 kr. eller et eller 
andet, der er dobbelt så dyrt, som normale ting. 
Men jeg ville, hvis jeg så det, prøve at undersøge 
hvor man kunne få det henne og hvor det købes 
henne (26:00). Jeg ville i hvert fald tænke, at hvis 
det var Leonardo, så ville jeg begynde at tvivle, 
hvor jeg overhovedet ville kunne få det henne. 
Altså om det var noget der fandtes på det danske 
marked. I forhold til Nikolaj Lie Kaas, at han 
symboliserer noget dansk, som jo tit bliver 
forbundet med noget kvalitet. Så på den måde, hvis 
jeg skal lægge hånden på hjertet, så ville jeg blive 
mere positivt stemt overfor Nikolaj Lie Kaas frem 
for Leonardo DiCaprio, fordi han er dansker, og for 
mig ville det bare give mere mening, og det ville 
mere troværdigt for mig og se ham promoverer et 
tandpastaprodukt, selvom der ikke rigtig er nogen 
forbindelse mellem de to ting. Men stadigvæk ville 
det være ham frem for Leonardo DiCaprio, fordi at 
jeg føler at et dansk tandpastamærke og Leonardo 
DiCaprio er så langt væk fra hinanden, at den kan 
jeg næsten ikke lige se forbindelsen (27:00).  

bar et must have ting, man bruger et par gange om 
dangen. Man bruger det jo egentlig ret meget, men 
tænker ikke så meget over det. Men det kunne da 
være sjovt at prøve noget andet end de sædvanlige 
tandpastaer (30:00). (Påvirker nationaliteten på 
endorserne købsintentionen?) Nej, det synes jeg 
ikke (30:00). Købsintentionen ville være ret høj, jeg 
ville da være interesseret tror jeg (32:00). (Er der 
forskel på købsintentionen alt efter hvilken endorser 
der endorser produktet?) Nej der er nok ikke den 
store forskel lige på det punkt (33:00).  
 
 

 
 
Hedonic produkt: 

Tema: Credibility (Hedonic) 
Deltager E Deltager F 
Ekspertise: 
Jeg synes deres ekspertise er nogenlunde det 
samme (5:00). Da det er et dansk produkt, så 
umiddelbart er det måske lettere tilgængeligt for 
Nikolaj Lie Kaas, at det er måske noget han støder 
på i sin hverdag i forhold til Leonardo (6:00).  

Ekspertise: 
Umiddelbart tror jeg ikke de ved så meget om selve 
produktet. De er jo begge to skuespillere så de har 
nok ikke noget med selve produktionen af 
produktet at gøre. De har nok højest sandsynligt 
smagt det, og det er måske det at de kan sige mest 
om det (4:00). 

Trustworthiness: 
Jeg tror mere på at Nikolaj Lie Kaas ville spise det 
end Leonardo DiCaprio (7:00). Leonardo DiCaprio 
lever måske meget eksklusivt, har mange flere 
penge, en meget anden verden i Hollywood i 
forhold til Nikolaj Lie Kaas, der måske, 
selvfølgelig er han kendt i Danmark, men hans 
hverdag er måske ikke så forskellig… Han lever jo 
stadig et forholdsvist normalt familie liv (7:00). Da 
det er et dansk produkt... Hælder det lidt mere til 

Trustworthiness: 
Jeg ved ikke hvor troværdigt det er at sætte en 
skuespiller til at være en repræsentant for 
chokolade. Det ville måske virke bedre hvis det var 
en kok man kendte som havde forbindelse til det 
her chokolade her. Sandsynligheden for at 
Leonardo DiCaprio har smagt dansk chokolade er 
måske mindre end at Nikolaj Lie Kaas har smagt 
dansk chokolade (6:00). 
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Nikolaj Lie Kaas (8:00). Jeg stoler på at i den 
danske reklame at Nikolaj Lie Kaas har 100% sagt 
ja, og han ved hvad han sætter billede til. Ville 
Leonardo DiCaprio opdage at han havde sit billede 
på en dansk reklame. Man har i baghovedet, måske 
at han ikke har nogen forbindelse til Danmark og at 
han ikke har nogen forbindelse til produktet. Så det 
bliver lidt negativt. Jo mere jeg kigger på det vil jeg 
sige, at den danske er mere troværdig. Selve 
forbindelsen mellem endorseren og produktet 
(22:00). 
Deltager G Deltager H 
Ekspertise: 
Umiddelbart synes jeg ikke rigtigt at jeg kan sige 
hvordan deres relation til chokoladen er. Det jo ikke 
en eller anden professionel chokolade ekspert der 
står men, det er jo skuespiller (5:00). Det her 
billede med Nikolaj Lie Kaas ville være mere 
tiltalende i forhold til det med Leonardo DiCaprio, 
baseret på at vi har at gøre med sådan et dansk 
produceret chokolade brand. Som en normal 
forbruger vil man måske synes at reklamen med 
Nikolaj Lie Kaas vil være mere pålidelig, fordi han 
er jo trods alt er dansker. Så har han måske smagt 
på chokoladen og kender til mærket (6:00). Og jeg 
tænker umiddelbart at det kan jo godt være at han 
(Leonardo DiCaprio) slet ikke har smagt på den her 
chokolade her, og ved så meget om den måske, den 
kvalitet der er i dansk chokolade, og måske kunne 
sådan adskille kvaliteten fra alt andet chokolade i 
Danmark. Så det kan jo godt være at, men så har 
han lige smagt på det ene mærke fra Danmark og så 
siger han det er godt, men hvad så med alle de 
andre mærker, hvor i mod at jeg tænker at Nikolaj 
Lie Kaas har måske en bedre mulighed, eller bedre 
forudsætninger for at kunne smage andre 
forskellige chokolademærker sådan... Produceret i 
Danmark, og derfor kunne adskille sig på den 
måde. Så der tænker jeg sådan, der kunne de godt 
adskille sig de to skuespillere (14:00). 

Ekspertise: 
For at være helt ærlig, så ikke ret meget, altså jeg 
vil sige at vis jeg så en person som Leonardo 
DiCaprio gøre reklame for et Dansk Chokolade 
mærke, så ville jeg tænke at det er en mand der er 
købt ind til noget han knap nok ved hvad er, han har 
formentlig aldrig nogensinde haft produktet i 
hånden, for hvorfor skulle han have en relation til 
dansk chokolade. Kort og godt han er altså bare 
blevet købt til det. Jeg ville nok også langt hen af 
vejen tænke det samme om Nikolaj Lie Kaas, men 
der er måske lidt større sandsynlighed for at han har 
en relation til produktet netop fordi han er dansk. 
Men umiddelbart mere troværdigt med Nikolaj Lie 
Kaas end Leonardo DiCaprio (5:00). 

Trustworthiness: 
Altså jeg synes helt klart at Leonardo DiCaprio har 
lidt mindre troværdighed i forhold til Nikolaj Lie 
Kaas i og med at han er jo den her amerikanske 
skuespiller som skal reklamere for et produkt. 
Hvilket ikke ville være sådan helt pålideligt i 
forhold til hvis jeg så… Den her reklame med 
Nikolaj Lie Kaas. På baggrund af at brandet er et 
dansk mærke. At de ligger meget vægt på at de er 
dansk produceret og det er dansk kvalitet, jamen så 
synes jeg bare at det er mere pålideligt nu hvor det 
er Nikolaj Lie Kaas der, som dansker reklamerer 

Trustworthiness: 
Kvag at jeg ikke rigtig tror på at Leonardo 
DiCaprio har en reference til Svane Chokolade, så 
er hans troværdighed jo sådan rimelig meget i bund 
i forhold til Nikolaj Lie Kaas, som jeg nu heller 
ikke vurderer er særlig troværdig. Når det så er sagt 
så er Leonardo DiCaprio og for den sagsskyld også 
Nikolaj Lie Kaas jo kendt for at være nogen sådan, 
rimelig reelle mennesker, som ikke nødvendigvis 
bare lader sig købe. Nu er Leonardo DiCaprio 
sådan en der stiller sig op og taler om klima 
problemer og sådan nogle ting (6:00). Så der er 
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for det, fordi han måske har, han er nærmere til at 
kende til mærket i forhold til Leonardo DiCaprio 
(7:00). Det ville være mere pålideligt hvis jeg så 
reklamen med Nikolaj Lie Kaas frem for Leonardo 
DiCaprio. Jeg ville ikke synes det ville være så 
pålideligt med et billede og chokoladen med 
Leonardo DiCaprio, fordi så ville jeg bare tænke at 
de bare har brugt hans navn, netop fordi han er 
kendt men at han ikke har styr på chokoladen, fordi 
det netop er et nyt dansk produceret chokolade 
mærke som ikke nødvendigvis er noget som er 
kendt internationalt. Hvis det var sådan et gammelt 
chokolade brand som havde været der i rigtig 
mange år, så ville jeg godt kunne forstå at man også 
havde produceret det i udlandet (18:00). Ved at 
bruge Leonardo DiCaprio så ville jeg ikke tænke at 
det er så pålideligt, så er det bare fordi at han er 
kendt, at de bare har brugt ham (19:00). 

nogle ting der betyder noget for ham (Leonardo 
DiCaprio), hvilket også for mig sådan lidt til at tro, 
at han måske ikke er til salg for en hver pris. Så at 
han (Leonardo DiCaprio) måske, måske skal have 
bare en lille reference til produktet før at han gider 
at stille op til sådan nogle ting. (Hvor adskiller de to 
sig fra hinanden i troværdighed?) Jamen det vil så 
primært være deres nationalitet (7:00). 

 
Tema: Attraktivitet (Hedonic) 
Deltager E Deltager F 
Fysisk attraktivitet: 
Deres fremtoning er meget ens. Begge to i 
jakkesæt. Ser begge to godt ud. Måske vil man sige 
at Leonardo DiCaprio ser bedre ud end Nikolaj Lie 
Kaas, men selve deres fremtoning på billederne er 
meget ens (9:00). 

Fysisk attraktivitet: 
Det er pæne mænd begge to, de er jo velklædt. Jeg 
tror Leonardo DiCaprio ser en anelse mere 
afslappet ud fordi han har åben skjorte. Men på den 
anden side så er Nikolaj Lie Kaas sådan. Han smiler 
og virker rar på en eller anden måde (7:00). 

Likeability: 
Jeg kan lide dem begge to meget godt, jeg kan 
bedre lide Nikolaj Lie Kaas, jeg kan bedre lide hans 
roller. Leonardo DiCaprio synes jeg spiller 
sindssygt godt, men han er også blevet sådan... Lidt 
for selvsikker i hans roller. Han (Leonardo 
DiCaprio) er mere Hollywoodagtig end Nikolaj Lie 
Kaas der er mere nede på jorden (9:00). Jeg har set 
flere interviews med Nikolaj Lie Kaas, altså hvor 
han virker mere... Almindelig, altså som en 
almindelig dansker. Jeg har måske ikke set så 
meget med Leonardo DiCaprio, så der er måske 
mere ud fra hans rolle at jeg bedømmer Leonardo 
DiCaprio end det er Leonardo Lie Kaas (10:00). Ja. 
Jeg kan bedst lide Nikolaj Lie Kaas, jeg tror hans 
roller appellerer bedre til mig, fordi det er meget 
komiske roller, og... Jeg synes Leonardo DiCaprio 
er en fantastisk skuespiller, men han er også blevet 
sådan lidt... Distanceret fra... Hvad et mere normalt 
liv måske er (11:00). 

Likeability: 
Jamen altså det er jo fine mennesker begge to. Der 
er ikke nogen sådan, jeg har ikke noget negativt i 
forhold til deres arbejde, eller hvem de er. 
Umiddelbart, tror jeg bedre jeg kan lide Nikolaj Lie 
Kaas end jeg kan lide Leonardo DiCaprio. Han 
(Nikolaj Lie Kaas) ser lidt mere professionel ud 
(8:00). 

Similarity: 
Hans (Leonardo DiCaprio) tilværelse er måske, 
eller er meget forskellig fra min tilværelse, og det 
ændre måske lidt på hans. Fremtoning (11:00). Det 
de beskæftiger sig med er sindssygt forskelligt fra 

Similarity: 
Altså i kraft af at han er dansker og jeg er dansker 
så kan man sige der er ligesom en relation der. Og 
så er der måske et mindset der hænger sammen på 
en eller anden måde. Appellerer måske mere til 
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det jeg laver. Nikolaj Lie Kaas virker som mere 
standard dansk person end at Leonardo DiCaprio 
virker som en standard person. Levevilkår og deres 
omgivelser former jo også en person, og der vil jeg 
sige at Nikolaj Lie Kaas. Omgivelser og levevilkår 
minder mere om mine så hans værdier og hans 
opførelse hvis man kan sige det på den måde, 
minder måske mere om mine værdier end Leonardo 
DiCaprio. Ikke at hans værdier er dårlige, han 
(Leonardo DiCaprio) har et MEGET forskelligt liv i 
forhold til hvad jeg har. Mere eksklusivt (12:00). 
Han (Leonardo DiCaprio) har mange flere penge og 
han er verdenskendt, mens... Og den amerikanske 
kultur er meget forskellig fra den danske. Der er 
ikke jantelov, mens Nikolaj Lie Kaas han tjener 
selvfølgelig bedre end gennemsnittet, men så meget 
bedre tror jeg ikke det er, og han er ikke 
verdenskendt, han kan godt gå på gaden uden. At 
der er folk der skriger af ham. Hvor mange penge 
de har og hvor kendte de er, altså hvordan. Folk 
opfører sig når de er sammen med dem, og der tror 
jeg, folk er mere starstruck når de møder Leonardo 
DiCaprio end når de møder Nikolaj Lie Kaas, 
selvom man måske bedre kan lide Nikolaj Lie 
Kaas. Så ved man at Leonardo DiCaprio er meget 
mere kendt (13:00). 

mig, især også fordi det er dansk chokolade, 
sammenlignet med Leonardo DiCaprio der er 
udlænding (5:00). Jeg tror at min umiddelbare 
lighed med Nikolaj Lie Kaas er, at vi kommer fra 
samme land. Jamen så har jeg det tilfælles med 
Nikolaj Lie Kaas at vi begge to er danskere. Den 
forskel med Leonardo DiCaprio. Han kommer fra 
USA og jeg kommer fra Danmark (9:00). Det har 
den betydning at jeg måske bedre kan relatere til 
Nikolaj Lie Kaas i forhold til Leonardo DiCaprio 
som kommer fra en anden kultur, end den jeg 
kender (10:00). 

Deltager G Deltager H 
Fysisk attraktivitet: 
Jamen jeg synes faktisk at de er... lige attraktive. 
Attraktiv mæssigt så er det meget passende, jeg 
synes ikke der er en der udstråler sig sådan bedre i 
forhold til den anden. Så der tænker jeg sådan lidt 
at der er det det samme. Måske er Nikolaj Lie Kaas 
lidt flottere (8:00). Jeg synes Nikolaj Lie Kaas ser 
lidt bedre ud. Men altså jeg synes det er meget 
ligeligt for begge to (9:00). 

Fysisk attraktivitet: 
Ja på hver sin måde. Veldresseret. Ja pænt 
udseende, relativt unge herre, arh det ved jeg ikke, 
de ser måske yngre ud end de er (7:00). Ja man kan 
måske sige at Nikolaj Lie Kaas business and tie er 
sådan lidt mere formelt end Leonardo DiCaprio er. 
Jeg synes måske at Leonardo DiCaprio at sådan en 
lidt mere business casual stil passer bedre til sådan 
en luksus chokolade (8:00). 

Likeability: 
Jeg synes faktisk det er meget det samme, jeg kan 
lide dem begge to, og synes de begge to er 
fantastiske skuespillere. Professionelt så synes jeg 
de er super dygtige som skuespillere (8:00). Jeg 
synes Nikolaj Lie Kaas ser lidt bedre ud, og det er 
nok også det jeg vægter lidt på, så ham synes jeg 
nok også lidt bedre om (9:00). 

Likeability: 
Jeg synes begge to de er… meget likeable faktisk. 
Har haft succes uden at blive sådan mærkelige, eller 
irriterende eller ophøjet, virker til begge to at have, 
sine holdninger og meninger, som ikke er blevet 
helt forskruet af deres fame. Nu tror jeg måske at 
Leonardo DiCaprio lever et lidt hurtigere liv, men 
øhh... Ud over det så ja, to gutter som man gerne vil 
haves liv (8:00). Nogen gange synes jeg måske godt 
at Leonardo DiCaprio kan blive lidt for idealistist i 
nogle af de ting han siger, altså lidt for, jeg ved 
ikke, ophøjet. Men. Det er marginalt i forhold til 
Nikolaj Lie Kaas, det er ikke fordi han er irriterende 
af den grund synes jeg (9:00). 

Similarity: 
Det ved jeg ikke, at vi (Nikolaj Lie Kaas) begge to 

Similarity: 
Nu er det ikke fordi jeg går i suit and tie hver dag, 
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er danske. Vi alle sammen kan lide chokolade 
(10:00). 

men jeg er vandt til at gå sådan nogenlunde klædt 
som dem på arbejde, og også nogle gange til fester 
og sådan i privatlivet, så på den måde kan jeg jo 
godt relatere til deres hvad skal man sige 
fremtoning (9:00). Der er jeg nok mere tilbøjelig til 
Nikolaj Lie Kaas end Leonardo DiCaprio lidt i 
sammenhæng med det jeg sagde før, nemlig med at 
nogle gange så virker det som om at Leonardo 
DiCaprio siger nogle ting, fordi at det er måske 
mere politisk korrekt at stille sig op på en talerstol 
og sige det, men det er nu engang sådan at jargonen 
og stilen er, der hvor han kommer fra i det miljø 
han er i. Så der synes jeg måske Nikolaj Lie Kaas er 
sådan lidt mere nede på jorden og lidt mere relater 
bar for mig (10:00). I min livsverden så er det i 
hvert fald med til at og forme hans (Leonardo 
DiCaprio) personlighed og de værdier han står for. 
Jeg har dog ikke så mange referencer til Nikolaj Lie 
Kaas privatliv som jeg har til Leonardo DiCaprios 
(11:00). 

 
Tema: Respons over for reklamen (Hedonic) 

Deltager E Deltager F 
Styrke af budskab: 
At det er kvalitetschokolade. Højere pris, end 
normal chokolade. Altså begge deres fremtoninger. 
Antyder at det er kvalitet, så det vil jeg ikke sige 
der er så stor forskel på (14:00). Det ligner at de 
begge to har et dyrt jakkesæt på. Der synes jeg det 
lyder bedre på dansk. "Pure satisfaction" lyder 
sådan lidt... Ikke et ord der passer til chokolade. 
Tilfredsstillelse synes jeg klinger bedre, når det 
handler om god smag, en satisfaction, pure 
satisfaction det lyder sådan lidt, for meget brandet 
agtigt (15:00). 

Styrke af budskab: 
Ja meget sådan professionelt. Kvalitets produkt når 
man læser teksten til det. Det ser rigtig godt ud, 
man får lyst til at købe det (10:00). Det giver ikke 
meget mening at Leonardo DiCaprio skulle 
promovere dansk chokolade, det virker lidt 
underligt. Han (Leonardo DiCaprio) kommer fra 
USA, så chancen for at han nogensinde har set 
mærket, eller fabrikken eller har været en del at alt 
det her, det virker højest usandsynligt. 
Sandsynligheden er nok større fordi han (Nikolaj 
Lie Kaas) er dansker og bor i Danmark og... Og 
måske er en bedre repræsentant for et dansk 
produkt (11:00). 

Produkt attitude: 
Det er dyrt, og at det er dyre end gennemsnitlig 
chokolade. Det sikkert er lavet af mange forskellige 
ingredienser og så noget, men at det smager godt. 
Det er ikke sådan noget man bare grovæder. Så det 
er god chokolade (16:00). Umiddelbart ville man 
sige at Nikolaj Lie Kaas billede, der er han stilet op 
til reklamen, han har måske haft mere kontakt til 
dem der har lavet produktet, mens Leonardo 
DiCaprio han sikkert laver så mange af de ting at 
han ikke ved hvad han laver, hvad han lige stiller 
op til, at han bare får taget nogle billeder og sendt 
til Danmark, mens Nikolaj Lie Kaas måske har 
mere connection til selve dem der laver produktet. 
Jeg tror mere jeg tror på Nikolaj Lie Kaas slogan 

Produkt attitude: 
Jeg har den forventning at det smager rigtig godt, 
og at det ser rigtig godt ud. Det virker som kvalitets 
chokolade (11:00). (Har nationaliteten på de to 
endorsere, nogen indflydelse på dine forventninger 
til produktet?) Overhovedet ikke (12:00). 
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end jeg tror på Leonardo DiCaprios slogan. 
(Nikolaj Lie Kaas) Er mere troværdig (17:00). 
Danske produkter er forbundet med kvalitet. Så at 
tage en dansk endorser det forbinder det også lidt 
med kvalitet, mens amerikanske produkter måske 
ikke er forbundet med kvalitet (19:00). Jeg synes 
det ser for dyrt ud (22:00). 
Reklame attitude: 
Det er meget godt lavet. Ser professionelt ud. Ja 
kvalitet. Igen lidt mere troværdigt, den danske 
udgave (18:00). 

Reklame attitude: 
Det er en udmærket reklame, det ligner en hver 
reklame man kunne se ved et busstopsted. Ja, noget 
man ville blive konfronteret med i hverdagen. Den 
virker fint. Ja altså den med Nikolaj Lie Kaas virker 
måske mere troværdig i forhold til at det er dansk 
chokolade sammenlignet med Leonardo DiCaprio 
(12:00). 

Brand attitude: 
At det er kvalitet. At det er dansk, dansk 
produceret. Bare det at det er dansk plejer også at 
være forbundet med lidt mere kvalitet (18:00). 
Altså hvis det er et dansk mærke, så synes jeg at det 
giver bedre mening at have en dansk endorser 
(19:00). Det skubber lidt mere over i den 
amerikanske kvalitets genreagtigt, hvis du bruger 
en amerikansk endorser. Det er ikke 100%, at du får 
god kvalitet i USA, men jeg synes generelt at det 
danske navn har et meget godt kvalitets stempel. 
Men måske også dyrere (20:00).  

Brand attitude: 
Det virker meget professionelt og virker som om at 
det er oppe… Altså sådan noget Anthon Berg. Det 
kunne godt være sådan noget kendt chokolade. 
(Ændres din opfattelse alt efter hvilken endorser der 
ligesom endorser produktet?) Ikke umiddelbart 
(13:00). 

Købsintention: 
Jeg synes det ser meget lækkert ud, men det ser 
også dyrt ud. Det måske formentlig ikke er noget 
jeg vil købe. Jeg ville da gå ud fra at mine forældre 
ville købe det, og så ville jeg da smage det fordi jeg 
havde set det, men... Det ser for dyrt ud til at det er 
noget man gider at bruge penge på (20:00). Ja jeg 
synes faktisk at det ser mere indbydende ud, den 
danske version (21:00). Jeg synes det ser for dyrt ud 
(22:00). På baggrund at det der troværdighed og 
sådan noget, så tror jeg at jeg ville hælde til det 
danske (23:00). 

Købsintention: 
Altså jeg kunne da godt have lyst til at købe det. Ja 
absolut, hvis jeg kom forbi det. Det kunne være 
noget der var værd at prøve (13:00). (Påvirkes din 
interesse i produktet, af nationaliteten af de to 
endorsere, Har det nogen indflydelse?) Altså ikke 
umiddelbart nej. Der er det også fuldstændig lige 
meget hvem der reklamerer for det. Jeg kunne 
sagtens have lyst til at købe det uanset hvad 
(14:00). 

Deltager G Deltager H 
Styrke af budskab: 
Jamen jeg synes at det rammer meget godt, altså 
"ren tilfredsstillelse" det passer vel meget godt på 
chokoladen. Det lidt sjovt at det... Jamen 
selvfølgelig det skal stå på engelsk der (10:00). Det 
må vel være budskabet, det må være det her "Svane 
Chokolade gør kompleksitet enkel". Jeg synes ikke 
det er et særligt godt budskab (11:00). Jeg synes at 
nationaliteten har... Stor betydning nu når at vi taler 
om et dansk produkt. Hvis vi havde at gøre med et 
amerikansk chokolade produkt, så ville jeg mere 
have tiltro til Leonardo DiCaprios kommentar og 

Styrke af budskab: 
Og ja så har jeg nok også mere end gennemsnitligt 
hang til sådan nogle typer produkter, jeg kan godt 
lide mad, jeg kan godt lide sådan lækre ting, halv 
dyr chokolade hvis kvaliteten er der efter. Så på den 
måde så kan jeg godt identificere mig med det 
overordnet budskab og det de sådan signalerer i 
reklamen (10:00). Et meget eksklusivt mærke. Hvis 
sidestykke man ikke lige finder hver dag. Og det er 
formodentlig tilsvarende dyrt og de fleste 
mennesker vil ifølge det her statement i hvert fald 
og det signal det sender nok synes at det var 
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også ham på billedet i forhold til Nikolaj Lie Kaas, 
men nu hvor vi har at gøre med et dansk produkt, så 
synes jeg. At nationaliteten betyder meget. I og med 
at det så er Nikolaj Lie Kaas som er med i reklamen 
(12:00). 

pengene værd, at betale det ekstra for chokolade, 
kontra Marabou eller noget andet. Jamen sådan 
grundlæggende tror jeg at jeg finder Nikolaj Lie 
Kaas mere troværdig end Leonardo DiCaprio, 
simpelthen af den årsag at jeg antager at jeg har 
flere fælles værdier og referencer med ham (12:00). 

Produkt attitude: 
Jeg har sådan store forventninger til det. Jeg tænker 
også at i og med at de bruger de her skuespillere 
som de gør, så må det vel være en eller anden form 
for eksklusivt mærke. Lidt dyrere, fordi at det netop 
er gode skuespillere, så på den måde, så kan man 
godt forbinde et eller andet med chokoladen, 
afhængigt af hvad det er for nogle skuespillere man 
bruger (13:00). Jeg har det faktisk sådan lidt 
blandet, fordi jeg kan godt se at jeg ville hælde 
mere til Nikolaj Lie Kaas med hensyn produktet, 
men på den anden side så synes jeg ikke rigtig at 
Nikolaj Lie Kaas som skuespiller kan gå hen og 
bedømme hvor godt chokolade smager, han vil bare 
kunne reklamere for det, men jeg ville ikke have 
tiltro på den måde, til at når Nikolaj Lie Kaas siger 
det er godt, så er det bare godt fordi... Vi ved jo 
godt alle sammen at det bare er en reklame, at de 
får penge for at være med i det, og derfor så kan 
man godt være lidt skeptisk omkring det. Jamen så 
ville jeg da helt klart vælge den med Nikolaj Lie 
Kaas. Frem for den med Leonardo DiCaprio, fordi 
det er en international skuespiller som de bare har 
taget, som skal reklamere for et dansk mærke 
(14:00). 

Produkt attitude: 
Ja gennemarbejdet, velsmagende håndværk. Ikke 
nogle steder hvor der er sprunget over hvor gærdet 
er lavest, som man godt kan se i mange 
fødevareprodukter. Jeg ville tror at der var en større 
tilbøjelighed til at Svane Chokoladen i Nikolaj Lie 
Kaas udgaven var mere skræddersyet til danske 
smagsløg, hvor Leonardo DiCaprios måske kunne 
være noget der var brugt i en lad os sige 
lufthavnsreklame sammenhæng hvor der er en 
masse internationale folk (13:00). Måske tror at det 
vil falde i mange forskellige. Nationaliteters 
smagsløg (14:00). 

Reklame attitude: 
Jeg synes det er en meget fin reklame, også den 
måde den er placeret og sådan. Jeg synes det er 
meget fint, det ser meget professionelt ud. Meget 
dyrt ud med hensyn til sådan... Logoet og 
chokoladen. Ja det virker vel meget okay, lidt mere 
eksklusivt i forhold til alt andet, for eksempel 
Anthon Berg, så tror jeg da at det har en lidt højere 
prisklasse, men det ved jeg så ikke lige. 
Umiddelbart med den reklame, så synes jeg det ser 
fint ud (15:00). I og med at vi har at gøre med et 
dansk produkt, så tror jeg da at Nikolaj Lie Kaas vil 
være mere passende tænker jeg (16:00). 

Reklame attitude: 
Jeg ville nok tænke her noget formodentlig nyt 
kvalitetschokolade fra Danmark, som virkelig 
prøver at penetrere markedet, fordi det virker som 
om de er virkelig desperate for at komme på en. 
Kundes radar. På en eller anden måde og skabe 
noget awareness (14:00). Jeg opfatter det som om at 
hvis man vælger Nikolaj Lie Kaas, så er det fordi at 
man tænker at vi skal have fat på danskerne, og 
hvis man vælger Leonardo DiCaprio så er det fordi 
man måske targeter, sådan flere markeder på en 
gang (15:00). 

Brand attitude: 
Det ser meget fint ud med det brand. Det ser 
eksklusivt ud, det ser lækkert ud (16:00). Jeg 
tænker da helt klart, at det hjælper meget med at de 
har taget Nikolaj Lie Kaas til brandet, frem for 
Leonardo DiCaprio, men ellers så synes jeg ikke at 
der er den helt vilde sammenhæng mellem dem og 
chokoladen (17:00). 

Brand attitude: 
Netop fordi der er tale om kvalitetschokolade og 
fordi det hedder Svane Chokolade og der er noget 
dansk, i hvert fald for mig bekendt 
kvalitetschokolade, som hedder Summerbird, så 
tænker jeg lidt at det er nogen der prøver at 
copypaste en businessmodel, men måske gør det på 
en mere omkostningseffektiv måde. Jeg synes i 
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hvert fald, at der er rimelig mange associationer 
imellem de to brands, så jeg kunne måske forestille 
mig at det var nogen som tænkte, det kan vi 
producere billigere, men vi kan samtidig høste en 
masse af de kunde. Markedspotentiale som 
Summerbird jo nærmest har skabt for dem selv, på 
det seneste. Igen kun anderledes i den forstand at... 
Nikolaj Lie Kaas udgaven virker til at have sådan et 
meget nationalt fokus og Leonardo DiCaprio 
udgaven virker til at have sådan en vækstplan der 
hedder vi starter i Danmark, men vi skal virkelig ud 
over stepperne og have udbredt det her, til en masse 
andre lande (16:00). 

Købsintention: 
Jamen den er, altså det er meget godt. Tænker da 
det er vel et nyt chokolade produkt som ser meget 
indbydende ud, og det er i hvert fald noget man 
godt kunne tænke sig at prøve (17:00). Altså hvis 
jeg så den her reklame med Leonardo DiCaprio. 
Det ville ikke få mig til at købe chokoladen bare 
fordi at han er der. Men jeg synes heller ikke, at når 
jeg ser et billede af Nikolaj Lie Kaas og chokoladen 
så ville jeg købe chokoladen med det samme, fordi 
at jeg netop er bevidst om at vi har at gøre med et 
nyt mærke eller chokolade mærke, hvor de bare har 
hentet de her kendte ansigter hjem. Og jeg ved godt 
at det er en form for marketing og at det jo bare er 
sådan for at placeret et eller andet ansigt til 
chokoladen (20:00). 

Købsintention: 
Min interesse for produktet ville nok være i at 
tænke, hold da kæft de må have brugt mange penge 
på det der, og derfor ville jeg måske også notere 
mig navnet på produktet, og sådan hvad det er for et 
produkt. Men jeg ville nok ikke i særlig høj grad 
være meget tilbøjelig til at købe det, blot for de at 
de er på... Altså Leonardo DiCaprio og Nikolaj Lie 
Kaas er repræsenteret på plakaten. (Ville din 
købsintention ændre sig alt efter hvilken af de to 
reklamer du stod overfor?) Ikke nævneværdigt tror 
jeg (17:00). 

	


