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Sammandrag: 

Då generation Y inte är påverkade av traditionell marknadsföring i lika stor 

utsträckning som tidigare generationer har företag tvingats hitta nya 

kommunikationssätt för att nå fram till den allt mer krävande konsumenten. Ett 

kommunikationssätt som vuxit fram på senare år är branded entertainment. Sättet 

binder samman reklam med underhållning genom att integrera varumärken i olika 

underhållningsmedier. Målet med branded entertainment är att skapa en emotionell 

koppling till konsumenten samtidigt som konsumenten ska interagera med 

varumärket inom underhållningsmediet. 

Syftet med denna avhandling var att undersöka hurudana attityder konsumenten har 

gentemot kommunikationssättet branded entertainment samt testa huruvida 

attityderna till kommunikationssättet inverkar på det marknadsförda företagets 

varumärkesimage. Utgående från tidigare forskning genomfördes en kvantitativ 

enkätundersökning med kvalitativa inslag. Resultaten indikerar att branded 

entertainment har en delvis positiv inverkan på konsumentens attityder. Den form av 

branded entertainment som fått mest positiv respons av de fem olika former som 

undersöktes var eventmarknadsföring & sponsorskap och således den form företag bör 

fokusera mest på. Gällande attitydernas inverkan på det marknadsförda företagets 

varumärkesimage noterades ingen, eller mycket liten effekt. 

Nyckelord: marknadskommunikation, hybrida meddelanden, branded 

entertainment, produktplacering, konsumentattityder, generation Y, 

varumärkesimage 
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1 INLEDNING  

Under 2000-talet har marknadsföring ställts inför många utmaningar. Konsumenten 

har blivit mer skärpt och kräver kvalitet i produkter och tjänster samtidigt som värde 

för pengarna efterfrågas. Konsumenten har även visat en hög prismedvetenhet och 

priskänslighet samtidigt som lojaliteten till varumärken försämrats. Till följd av detta 

har viljan att växla mellan olika varumärken vuxit sig större, vilket innebär att 

marknadsförare tvingats göra justeringar för att kunna möta konsumentens nya och 

framväxande behov.  (Roy, & Chattopadhyay, 2010:69) 

På grund av den förändrande marknadsplatsen håller varumärket på att bli ett av de 

viktigaste medlen för företag att hållas konkurrenskraftiga (Bivainiené 2007:304). Det 

är viktigt att öka värdet på varumärket då konsumentens inställning till varumärket 

inverkar på konsumentens beteende. (Janonis & Virvilaité 2007:78) 

Marknadskommunikationen spelar således en vital roll i utvecklingen av varumärket. 

(Bivainiené 2007:304) 

För att lyckas med sin marknadskommunikation måste företag kunna identifiera en 

målgrupp och utforma ett tilltalande budskap. Samtidigt gäller det att välja en 

passande kommunikationsform som når de konsumenter företaget har som målgrupp. 

(Dahlén & Lange 2008) Speciellt de yngre konsumenterna, generation Y, har blivit 

svårare att nå fram till. Ända sedan barnsben har de blivit överrösta med kommersiella 

budskap och med tiden lärt sig att filtrera bort dessa. De har även tillåtits ha sina egna 

åsikter av föräldrar och lärare på annat sätt än tidigare (Van den Bergh & Behrer 

2013:1). För att överleva i den nuvarande röran och fragmenterade miljön använder sig 

generationen av vänner och familj för reflektioner. De använder sig även av sociala 

medier för att göra sin röst hörd, och inte bara för att kommunicera med varumärken 

utan också för att starkt påverka marknadsföringen och brandingen av varumärken de 

bryr sig om. (Van den Bergh & Behrer 2013:1) 

Eftersom att generation Y inte är påverkade av traditionell marknadsföring i lika stor 

utsträckning som tidigare generationer har företag förlitat sig på att fokusera mindre på 

traditionell media och mer på eventmarknadsföring, produktplacering och digital 

media (Ciminillo 2005). En kommunikationsform som vuxit fram på senare år med 

ursprung i produktplacering är branded entertainment. Denna kommunikationsform 

binder samman reklam med underhållning, där varumärken är inbäddade i handlingar 

i filmer, tv-serier eller i andra underhållningsmedier. Detta involverar medskapande 
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och samarbete mellan underhållning, media och varumärken och formen har utvecklats 

för att skapa en starkare emotionell koppling till konsumenten än vad traditionell 

reklam gör. (Hudson & Hudson 2006:489) 

1.1. Problemdiskussion 

Studier har visat att reklam har en negativ klang hos konsumenten, och inbringat 

negativa attityder gentemot typen av marknadsföring. Dessa studier har dock endast 

fokuserat på reklam som en helhet och inte på specifika kommunikationssätt. (Tan & 

Chia 2007:353) Generellt sett finns en skepsis gentemot reklam som påvisat negativa 

attityder mot både annonser och produktplaceringar (Balasubramanian, Karrh & 

Patwardhan 2006:128). Som redan konstaterats kunde företag således satsa på 

marknadsföring via olika underhållningsmedier. Branded entertainment är ett 

alternativ då det fungerar genom olika underhållningsmedier samtidigt som 

konsumenten involveras emotionellt (Hudson & Hudson 2006:489).  

Med tanke på att konsumenters attityder tidigare varit negativa gentemot reklam är ett 

intressant undersökningstema just attityderna gentemot kommunikationsformen. 

Generation Y är den grupp av individer som ser genom marknadsföringstaktiker och 

förstår bakgrunden till media och teknologi och är därför en intressant grupp att 

undersöka (Van den Bergh & Behrer 2013:1). Hur kan företagen nå fram till 

konsumenten och skapa positiva attityder till varumärket, då konsumenten ser genom 

företagets strategier? Samtidigt som konsumenten blir mer krävande måste företagen 

vara innovativa och komma med nytänkande idéer för att ens fånga konsumentens 

intresse. 

Attityden konsumenten har till en reklam påverkar även attityden till varumärket i 

reklamen (Wahid & Ahmed 2011:21), vilket gör det intressant att tillika undersöka 

effekten attityderna har till marknadsföringssättet på företagets varumärkesimage. För 

att företaget ska kunna skapa en positiv varumärkesimage måste konsumentens 

attityder således vara positiva gentemot reklamen. Nebenzahl, Israel och Jaffe (1998) 

hävdar dock att produktplacering är den minst etiska formen av marknadsföring 

eftersom den både är döljande och påtvingande. Detta väcker etiska frågor gällande 

kommunikationssättet.  

Produktplaceringar och branded entertainment har bland annat tendensen att ge en 

subliminal effekt för konsumenten, det vill säga att konsumenten upplever ett 
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omedvetet intryck som sinnesorganen uppfattar men som inte medvetandet registrerar. 

(Hudson & Hudson 2006:499) Finner konsumenten reklamen som oetisk kommer 

alltså negativa attityder gentemot reklamen att skapas. Företag kan inte undgå att ta 

detta i beaktandet då de skapar sina reklamer. 

Ett annat problem som kan uppstå i samband med branded entertainment är en följd 

av det samarbete som görs mellan olika parter. Om det exempelvis förekommer 

oklarheter mellan tv-producenten och varumärkesskaparen kan budskapet som 

företaget vill få fram förvrängas, vilket leder till fel attityd för konsumenten och 

varumärkesimagen förstörs. Som resultat av detta har företag själva börjat göra 

underhållning. Varumärken som Coca-Cola, General Motors och BMW har redan tagit 

sig an rollen som programproducent. (Hudson & Hudson 2006:499) 

1.2. Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka konsumenters attityder till branded 

entertainment samt testa huruvida attityderna till detta reklamsätt påverkar företagets 

varumärkesimage. 

Avhandlingen kan hjälpa företag att nå fram till generation Y samt förstå hurudana 

branded entertainment former som frambringar mest positiva attityder samt hur dessa 

inverkar på det marknadsförda företagets varumärkesimage. Målet med avhandlingen 

är alltså att besvara följande frågor: 

• Hurdana attityder har konsumenter gentemot kommunikationssättet branded 

entertainment? 

• Vilken effekt har konsumentens attityder till branded entertainment på 

företagets varumärkesimage? 

1.3. Avgränsningar 

För att kunna besvara syftet med undersökningen kommer jag undersöka 

konsumentens attityder. Temat behandlas alltså inte ur företagets synvinkel. Forskning 

(Arsenault 2004:124) har visat att det finns stora skillnader på hur attityder uppfattas 

mellan olika generationer av individer. För att kunna presentera ett tillförlitligt resultat 

har jag därför riktat in mig på en specifik grupp individer, nämligen generation Y som 

är personer födda mellan 1980-1996 (Van den Bergh & Behrer 2011:5-7). Generationen 
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spenderar mycket tid i den digitala världen vilket motiverar mitt val av avgränsning i 

och med att branded entertainment i stor utsträckning figurerar där. För att göra 

undersökningen mer tillförlitlig har jag även avgränsat mig till att undersöka endast ett 

företags marknadsföring: Nike. 

1.4. Metod 

För att besvara frågeställningarna i denna avhandling kommer en kvantitativ metod att 

användas. Datainsamlingen sker med hjälp av en enkät. Syftet med kvantitativ 

forskning är att få fram information från en större grupp individer, och med hjälp av 

den finna gemensamma faktorer eller sådant som är representativt för populationen 

(Hassmén & Hassmén 2008:85) Detta är alltså en metod som lämpar sig väl till min 

studie eftersom jag vill kartlägga konsumentens attityder till branded entertainment 

och dess inverkan på företagets varumärkesimage.  

1.5. Arbetets uppläggning 

Efter den inledande diskussionen avslutas detta kapitel med en lista med definitioner 

rörande branded entertainment så att läsaren bättre ska kunna förstå de begrepp jag 

diskuterar och behandlar i den teoretiska referensramen.  Därefter presenteras den 

teoretiska referensramen som börjar med att diskutera marknadskommunikation och 

hur det utvecklats att bli branded entertainment. För att få en djupare förståelse för 

konceptet branded entertainment förklaras olika former av konceptet grundligt varefter 

de jämförs med varandra i en sammanfattningsmatris. För att kunna göra 

undersökningen, diskuteras även konsumenters attityder gentemot branded 

entertainment med fokus på generation Y. Vidare diskuteras företagets 

varumärkesimage samt huruvida ett samband finns mellan attityderna till branded 

entertainment och inverkan på det marknadsförda företagets varumärkesimage. 

I den empiriska delen fås en sammanställning av det resultat jag erhållit ur min 

kvantitativa undersökning. Här beskrivs forskningsuppgiften och 

undersökningsmetoden närmare varefter resultatet från undersökningen presenteras 

och analyseras. Här besvaras syftet med avhandlingen och en helhetsuppfattning över 

problemområdet nås. Avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion med 

implikationer på resultatet samt förslag på vidare forskning. 
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1.6. Definitioner 

Branded entertainment En kommunikationsform som binder samman 
reklam med underhållning och där 
varumärken är integrerade i handlingar i 
filmer, tv-serier eller andra 
underhållningsmedier. (Hudson & Hudson 
2006:489) 

 
Hybrida meddelanden  Alla betalda försök att påverka konsumenten 
(eng. hybrid messages) för kommersiell fördel genom att använda 

kommunikation som fungerar i en icke-
kommersiell karaktär. (Balasubramanian 
1994) 

 
Program Tie-in Betalda produktmeddelanden som baserar sig 

på ett utbyte mellan en programkälla, så som 
television, och en sponsor. (Balasubramanian 
1994:31) 

 
Program length commercial  Betalda produktmeddelanden som liknar ett 

legitimt program i termer av längd och 
innehåll. (Balasubramanian 1994) 

 
Maskerad talesman  Hänvisar till två olika typer av talesmän:  
(eng. masked spokesperson)  maskerad expert samt maskerad kändis. 

(Balasubramanian 1994) 
 
Maskerad expert  Kommunikation som levereras av en person  
(eng. masked expert)  som legitimt spelar en expert-roll som betonas 

av trovärdighet och som avsiktligt dämpar 
roller som kan skada trovärdigheten. 
(Balasubramanian 1994) 

 
Maskerad kändis  Kommunikation som involverar kändisar som  
(eng. masked celebrity)  döljer sin roll som betalda talesmän medan de 

marknadsför produkter vid offentliga 
framträdanden. (Balasubramanian 1994) 

 
 
Celebrity endorsment Individer som njuter av offentligt erkännande 

och som använder detta erkännande till 
förmån för en konsumtionsvara genom att 
synas med den i en reklam. (McCracken 1989) 

 
Advergames Ett webbaserat dataspel som integrerar 

reklambudskap och bilder. ( Santos, Gonzalos 
& Gisbert 2007:204) 

 
In-game advertising Integrationen av en produkt eller ett 

varumärke i ett existerande digitalt spel som 
också innehar andra varumärken eller 
produkter. (Schrum 2012:96) 
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2 BRANDED ENTERTAINMENT SOM 
KOMMUNIKATIONSFORM 

I detta kapitel kommer begreppet branded entertainment presenters och reflekteras 

över. Inledningsvis kommer marknadskommunikation och hybrida meddelanden 

diskuteras kort varefter diskussionen leds in på begreppet branded entertainment, dess 

ursprung samt definition. Slutligen kommer olika former av begreppet beskrivas och en 

avslutande sammanfattningsmatris över olika former presenteras. 

2.1. Marknadskommunikation 

Med marknadskommunikation menas de aktiviteter som företag engagerar sig i för att 

indirekt eller direkt få marknaden att köpa mer av företagets produkter. För att 

marknadskommunikation ska vara effektiv bör den tilltala flera av konsumentens 

sinnen. Vidare bör den produkt eller tjänst som företaget erbjuder tillfredsställa ett 

eller flera av målgruppens behov. (Mårtensson 1994:13) Effektiv 

marknadskommunikation kan uppnås med hjälp av en blandning av intellektuellt och 

emotionellt innehåll och målet med kommunikationen är att framkalla respons från 

konsumenten. Denna respons kan i sin tur inriktas på utvecklandet av varumärkets 

värde, samt på positiva tankar individen kan ha om ett varumärke. (Fill 2013:7–12) 

Fill (2013:18) menar att det inte finns någon specifik definition på 

marknadskommunikon, men anser att det är en process genom vilka organisationer 

och konsumenter engageras tillsammans. Organisationer bör sträva efter att förstå den 

kommunikationsmiljö konsumenten föredrar för att kunna utveckla och presentera 

budskap som ger ett mervärde för konsumenten. Genom att förmedla budskap som är 

av signifikant värde, uppmuntras konsumenten att ge attitydmässiga, emotionella och 

beteendemässiga reaktioner. (Fill 2013:18) 

Framgångsrik marknadskommunikation involverar hanteringen av olika element, 

beroende på målgruppens behov samt på de mål kampanjen försöker uppnå.  De 

element som den traditionella promotionsmixen består av är reklam, säljfrämjande 

åtgärder, PR, direktmarknadsföring och personlig försäljning. Dessa element mixas 

ihop i olika kombinationer och med olika nivå av intensitet för att kommunicera på ett 

meningsfullt sätt med målgruppen (Fill 2013:22).  
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De senaste åren har användningen av media ändrats och konsumenten använder inte 

längre TV som den huvudsakliga formen för information eller underhållning. Media 

används idag till att utforska och finna nya aktiviteter, människor, erfarenheter och 

varumärken, för att delta i evenemang eller gemenskaper, för att dela erfarenheter och 

information samt för att uttrycka sig som individer. Konsumenten kräver alltså ett 

aktivt engagemang med media. För att framgångsrikt nå konsumenten måste företagen 

inte bara kombinera elementen från den traditionella promotionsmixen utan också ta i 

beaktande media och själva budskapet. (Fill 2013:22–23)  

Med tanke på den ändrade medievärlden föreslår Hughes och Fill (2007:54) att till den 

traditionella promotionsmixen bör komponenterna media och budskap läggas till samt 

kombineras med de andra komponenterna. Figur 1 visar den förnyade versionen av 

promotionsmixen där två nya termer introduceras: budskap och media. 

 

Figur 1 MCM² (Egen översättning och modifiering av Hughes & Fill 2007) 

Företagen bör tillsammans med agenturen skapa reklam genom att kombinera budskap 

och media för målgruppen. Termen budskap hänvisar huvudsakligen till 

presentationen av budskapet och innefattas av en informativ och emotionell balans, 

designen och stilen, djupet, volymen, riktningen och frekvensen på vilket budskapet 

förmedlas. Media i sin tur hänvisar till balansen av indirekt och direkt media som 

används för att förmedla budskapet till målgruppen. Enligt författarna har media 

kommit att bli ledningens nyckel för att nå den valda målgruppen, och i kombination 

med relevant och tilltalande innehåll kan ökat engagemang från konsumenter 

observeras. (Hughes & Fill 2007:54–55) 
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2.1.1. Hybrida meddelanden 

För att konkret kommunicera till marknaden med hjälp av media kan företag använda 

sig av olika typer av hybrida meddelanden. Termen var först definierad av 

Balasubramanian (1994) som menar att dessa meddelanden kombinerar viktiga 

fördelar inom reklam och publicitet. Han anser att dessa meddelanden inkluderar alla 

betalda försök att påverka konsumenten för kommersiell fördel genom att använda 

kommunikation som är av icke-kommersiell karaktär. Under dessa omständigheter är 

konsumenten troligtvis omedveten om det kommersiella budskap som kommuniceras 

och/eller processerar det kommunicerade budskapet annorlunda än vad de processerar 

kommersiella meddelanden. (Balasubramanian 1994:30) Balasubramanian (1994) 

redogör för flera olika typer av hybrida meddelanden, varav produktplacering, program 

tie-in, program-length commercial och maskerad talesman är av betydelse för denna 

studie. 

Enligt Balasubramanian (1994) definieras produktplacering som ett betalt 

produktmeddelande vars syfte är att påverka konsumenten via planerat och framfusigt 

införande av en varumärkt produkt i en film eller i ett TV-program. Fill (2013:570) 

menar att denna typ av kommunikationssätt ständigt växer och tillhandahåller 

inkomster till filmproducenter, autenticitet för varumärkeschefer och en lättnad från 

traditionell reklam för konsumenten. Kommunikationssättet kan både vara sedd som 

säljfrämjande åtgärder och som sponsorskap. (Fill 2013:570) Denna typ av hybrida 

meddelanden beskrivs mer ingående i avsnitt 2.2.3.1 där det beskrivs som branded 

entertainment under formen ”TV & film”. 

Program Tie-in i sin tur, hänvisar till betalda produktmeddelanden som baserar sig 

på ett utbyte mellan en programkälla, såsom television, och en sponsor. Generellt sett 

köper sponsorn reklamplatser relaterade till ett specifikt program på TV och erhåller i 

utbyte synlighet för sin produkt. Normal produktplacering å andra sidan är begränsad 

till ett symboliskt förhållande mellan producenten av innehållet och sponsorn, vilket 

lämnar TV och annan reklam ur ekvationen. Ett exempel på program tie-in är då TV-

nätverket CBS visade Coca-Cola-automater i ett TV-program kallat ”TV 101” i utbyte 

mot ett löfte från Coca-Cola att annonsera mycket på det specifika programmet. 

(Balasubramanian 1994:31)  

Program length commercials eller ”infomercials” hänvisar till betalda 

produktmeddelanden som liknar ett legitimt program i termer av längd och innehåll. 
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Syftet med programmet är att annonsera sponsorns produkter eller image genom 

information eller övertygelse. (Balasubramanian 1994) Nebenzahl och Jaffe (1998) 

hävdar dock att program length commercials utgör högre nivåer av dolt innehåll och 

framfusighet än traditionell reklam, men samtidigt inte i lika hög grad som 

produktplacering. Hetsroni och Asya (2002) menar att infomercials har en negativ 

image på grund av dess uppenbara metod att sälja och att de generellt sett är 

uppfattade som reklam anpassade till lågutbildade konsumenter. Att bädda in känslor 

inom den informativa kontexten kan attrahera mer kunniga konsumenter. Speck, Elliot 

och Alpert (1997) föreslår även att ett starkare underhållningsvärde i dessa infomercials 

möjligtvis skulle breda ut den potentiella målgruppen, vilket tar det ett steg närmare 

begreppet branded entertainment. 

Maskerad talesman hänvisar i sin tur till två olika typer av hybrida meddelanden: 

maskerad expert och maskerad kändis. Inom begreppet maskerad expert är 

kommunikationen levererad av en person som legitimt spelar en expertroll som 

betonar trovärdighet och som avsiktligt dämpar roller som kan skada trovärdigheten. 

Maskerad kändis-kommunikation i sin tur involverar kändisar som döljer sin roll som 

betald talesman medan de marknadsför produkter vid offentliga framträdanden. Detta 

porträtterar dem som obetalda endorsers, vilket de, de facto blivit hyrda eller anställda 

att göra. (Balasubramanian 1994) Begreppet maskerad kändis beskrivs mer grundligt i 

avsnitt 2.2.3.3 där termen beskrivs som celebrity endorsement och en form av branded 

entertainment. 

 

2.2. Branded entertainment 

För att få en djupare förståelse för begreppet branded enteratinment och hur det 

fungerar som kommunikationsform kommer dess ursprung och definition diskuteras. 

Avsikten är att särskilja mellan traditionell produktplacering och branded 

entertainment samt redogöra för flertalet olika former av kommunikationsformen. 

Avsnittet avslutas med en matris där de olika formerna av branded entertainment 

sammanställts och beskrivs. 
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2.2.1. Ursprung 

Traditionellt sett har reklam placerats intill underhållning i syfte att dra nytta av den 

underhållning som konsumenten attraheras av. Produktplacering som metod har 

funnits sedan början av 1900-talet, men började ta sin nuvarande form år 1982. 

(Hudson & Hudson 2006:490) Detta år utkom Steven Spielbergs film E.T. the Extra-

Terrestial där utomjordingen kallad E.T. blir lockad ut från sin gömma med hjälp av en 

Reese’s chokladbit. Placeringen visade sig vara mycket lyckad då chokladens tillverkare 

Hersheys försäljning uppvisade en ökning med 65 % efter att filmen utkommit. (Lehu 

2007:78) 

Under senare år har underhållningsindustrin vuxit snabbt och underhållning är nu 

distribuerad och konsumerad genom en mängd olika medier. Dessa förändringar har 

öppnat dörren till integrerad reklam, som fått marknadsförare inse att kommunikation 

via produktplacering kan vara en effektiv del av promotionsmixen. (Hudson & Hudson 

2006:490–491) Studier har visat att det råder en tolerans bland konsumenter för 

placerandet av produkter eller varumärken i medier.  Ifall integrationen är lyckad har 

det i vissa fall även visat sig vara en uppskattad form av marknadsföring. (Lehu 

2007:64)  

För att ett varumärke ska kunna leva, måste det dock dela känslor med konsumenten 

samtidigt som det bör skapa önskningar och begäran, enklare sagt, identifiera behov 

och förväntningar (Lehu 2006:038). Produktplacering i medier kan leda till ökad 

medvetenhet, en mer positiv attityd till produkten och slutligen som i exemplet om 

Reese’s chokladbitar - ett inköp. Det är även ett sätt att kombinera växande 

konsumentmotstånd gentemot reklam, och nya teknologier som tillåter människor att 

undvika att se på reklamer. (Hudson & Hudson 2006:491)  

Termerna branded entertainment, branded content, entertainment marketing, 

advertainment och liknande har dykt upp i litteratur sedan början av 2000-talet. 

(Hudson & Hudson 2006; Hackley & Tiwsakul 2006; Zhang, Sung & Lee 2010; 

Kretchmer 2004; Horrigan 2009). Zhang, Sung och Lee (2010) definierar termen som 

”the integration of persuasive brand information and entertainment” medan 

Association of National Advertisers (ANA 2011) definierar termen som “a fully 

integrated means of linking a product within an entertainment source”. Alla termer 

som nämnts ovan beskriver likväl integrationen av varumärken i underhållningsmedier 

i olika grad, där nyckelordet är integration. Hudson och Hudson (2006) var bland de 
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första forskare som satt en definition på termen branded entertainment. De beskriver 

den som följande: 

”..the integration of advertising into entertainment content, whereby brands are embedded into 
storylines of a film, television program, or other entertainment medium. This involves co-
creation and collaboration between entertainment, media and brands.” (Hudson & Hudson 
2006:492) 

Denna definition täcker det väsentliga inom branded entertainment, men missar att ta i 

beaktande celebrity endorsement och sponsorskap som enligt Hackley och Tiswakul 

(2006:64) borde ingå i definitionen. De betraktar fenomenet som varumärken 

placerade i underhållningsinstrument och termen de använder för detta är 

entertainment marketing (Hackley & Tiswakul 2006:64). Den term som jag i 

fortsättningen kommer använda mig av är dock branded entertainment. 

2.2.2. Produktplacering-branded entertainment kontinuum 

För att få en bättre förståelse för begreppet branded entertainment kommer Hudson 

och Hudsons (2006) figur över produktplacering-branded entertainment kontinuum 

diskuteras. Forskarna illustrerar skillnaderna mellan branded entertainment och 

traditionell produktplacering med hjälp av ett kontinuum (se figur 2). De menar att 

varumärket i traditionell produktplacering har ingen, eller mycket liten integration i 

innehållet medan varumärkesintegrationen i branded entertainment är hög. (Hudson & 

Hudson 2006:493–498) 

 

Figur 2 Produktplacering-Branded Entertainment kontinuum (Egen översättning och 
modifiering baserad på Hudson & Hudson 2006)  

 

Ytterst till vänster på Hudson och Hudsons kontinuum är placeringarna antingen 

visuella eller verbala till sin karaktär och saknar integration i handlingen. Å andra sidan 
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om produkten tillhör den högra extremen i kontinuum, blir varumärket en integrerad 

del av handlingen. Följaktligen påverkas effektiviteten på detta kommunikationssätt av 

flertalet faktorer: 1) typen av media man använt sig av, exempelvis TV, film eller spel, 

2) varumärkets egenskaper 3) stödjande PR-verksamhet, 4) konsumentattityder 

gentemot varumärkesplaceringar, 5) placeringens egenskaper och 6) regleringar. 

(Hudson & Hudson 2006:493–498) 

Som nämnts i avsnitt 2.2.1 undervärderas rollen av sponsorer som producenter i 

Hudson och Hudsons (2006) kontinuum, även om de poängterar att det ökade antalet 

av spel som varumärkescentrerade. Dessa så kallade advergame är specifikt 

producerade för att marknadsföra en produkt eller ett varumärke (Winkler & Buckner 

2006) och är väldigt olika från den samproduktion och det samarbete som Hudson och 

Hudson (2006) beskriver. Som nämnts tidigare saknas även konceptet celebrity 

endorsement i figuren, vilket Hackley och Tiswakul (2006) tar upp. 

2.2.3. Former av branded enterainment 

Det förekommer olika former av branded entertainment där en integration av ett 

varumärke är integrerad i någon form av underhållningskanal. På basen av existerande 

litteratur har jag dock valt att dela in dem i fem olika kategorier. Dessa är följande: TV 

& film, digitala spel, celebrity endorsement, eventmarknadsföring & sponsorskap samt 

online underhållning. För att kunna göra en tillförlitlig analys och undersökning krävs 

att varje form diskuteras och redogörs för grundligt. 

2.2.3.1. TV & film 

Produktplacering i filmer har kommit att bli en del av den moderna marknadsföringen, 

genom allt från graviditetstest till lyxbilar. Traditionellt sett har forskare förlitat sig på 

effekten av produktplacering som marknadsföringsmetod på grund av dess förmåga att 

skilja sig från traditionell reklam. Istället för att tävla med reklamer i mer traditionella 

kanaler, agerar produktplacering på ett mer diskret sätt genom att framkalla positiva 

associationer, aspirationer och symboliska meningar som hänger ihop med det 

underliggande innehållet i filmen eller tv-serien. (Karniouchina, Uslay & Erenburg 

2011:27–28) 

På basen av studier gjorda av Gay (1988) samt Meenaghan (1991) har D’Astous och 

Séguin (1999) funnit tre stycken bakomliggande orsaker till att produktplacering ses 

 



 13 

som ett intressant alternativ till traditionell TV-reklam. Först och främst kan företag få 

goodwill genom att associera sig själva med ett populärt program inriktat på en utvald 

publik. För det andra, köper företaget ofta en stor del av programmets reklamtid, vilket 

förhindrar störningar från konkurrenter. Slutligen reducerar även företaget 

sannolikheten att tittaren byter kanal då reklamen förevisas, vilket normalt sker under 

reklampausen. (D’Astous & Séguin 1999:896) 

D’Astous och Séguin (1999) har klassificerat produktplacering i TV i tre olika 

kategorier: implicit produktplacering, integrerad explicit produktplacering och icke-

integrerad explicit produktplacering. Med implicit produktplacering menas att 

varumärket, företaget eller produkten är närvarande inom programmet utan att 

formellt vara uttryckt. Exempel på detta är då en skådespelare använder att klädesplagg 

där ett företags logo är synlig. Integrerad explicit produktplacering i sin tur hänvisar till 

att varumärket eller företaget är tydligt integrerat och uttryckt i programmet, det spelar 

alltså en aktiv roll i handlingen. (D’Astous & Séguin 1999:897–898) Ett exempel på 

detta är Robert Zemeckis film Cast Away från 2000 där både logistikföretaget FedEx 

och sportutrustningstillverkaren Wilson innehar en hög integration av varumärkena i 

handlingen (Lehu 2006:100). I den sista typen, icke-integrerad explicit 

produktplacering, är varumärket eller företaget formellt uttryckt men inte integrerat i 

innehållet av programmet. Exempel på detta är då ett program är sponsorerat av ett 

specifikt företag och detta nämns. (D’Astous & Séguin 1999:897–898) Den typ av 

placering som närmast länkar till branded entertainment är integrerad explicit 

produktplacering då denna typ är den enda av de tre som integrerar varumärket. 

En produktplacering kan leda till att generera positiva attityder gentemot produkten 

eller varumärket (Lehu 2007:68). Produktplacering i filmer bör addera värde både till 

varumärket och till filmen. Det behövs ett utbyte där varje part kan dra fördel av 

placeringen samtidigt som man måste beakta att man hanterar allt mer varsamma 

konsumenter. Det är inte fråga om att påtvinga varumärket eller att tråckla in det i en 

scen, utan att integrera det så bra som möjligt i miljön. Först då kan associationen bli 

väldigt positiv. (Lehu 2007:68–69) Placeringar kan även få tittaren att direkt eller 

indirekt associera det placerade varumärket med kändisen som använder eller bär det 

(Lehu 2007:164). 

Varumärkesplaceringar i TV är dock inte utan risk. Det är viktigt att vara vaksam över 

detaljerna av placeringskontraktet med tiden. Den accelererande konkurrensen leder 

till att televisionskanaler är snabba att flytta serier till en annan tidslucka, eller till och 
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med annullera serien om tittarsiffrorna är låga. Annonsörer måste även vara försiktiga 

med att placera varumärken i program som sänds live. Dessa genererar större publik, 

men leder till risken av okontrollerbara incidenter. Under det trettioåttonde Super 

Bowl år 2004 producerade MTV show-elementet av sändningen i amerikanska 

mästerskapen i amerikansk fotboll på CBS. Under ett uppträdande framfört av Justin 

Timberlake och Janet Jackson drog Timberlake av en bit av Jacksons korsett och 

blottade henne. 140 miljoner tittare såg incidenten och ledde till fördömelse av FCC 

(Federal Communications Commission). (Lehu 2007:162 & 165) 

Effekter av produktplaceringar i film eller TV har generellt ansetts vara i termer av 

minne, evaluering av varumärket och köpintention. Studier har även visat att 

igenkänningen av varumärken i klipp av filmer är väldigt hög, men det förekommer 

ingen uppenbar effekt av integrationen gällande attityden gentemot varumärket. 

(Schrum 2012:29) Homer (citerad i Schrum 2012:30) har funnit att en repetition av 

framträdande varumärkesplaceringar har en negativ inverkan på attityderna gentemot 

varumärket, men inte lika mycket ifall placeringen är mer diskret. Van Reijmersdal 

(citerad i Schrum 2012:30) gjorde en liknande studie och fann att framträdande 

placeringar har en positiv inverkan på minnet, men en negativ inverkan på attityderna 

gentemot varumärket. Följaktligen kan konstateras att en negativ attityd gentemot 

produktplacering i film och TV uppträder ifall förekomsten av den är för framträdande.  

2.2.3.2. Digitala spel 

Det existerar ett brett urval av digitala spel idag, allt från FarmVille och Angry Birds till 

FIFA. Motivet för att spela är dock det samma- underhållning (Schrum 2012:93). Spel 

erbjuder ett avbrott i vardagen, en utmaning, spännande karaktärer och storytelling-

upplevelser som ofta tillåter spelaren att göra saker som inte är möjligt i verkligheten 

(Gartenberg & Horwitz citerad i Schrum 2012). Vad som skiljer digitala spel från andra 

underhållningsmedier är publikens interaktivitet under underhållningsprocessen och 

den erhållna variationen i upplevelsen varje gång spelet spelas. Innehållet i spelet, 

inkluderat det varumärkta innehållet, kan alltså upplevas och processeras olika för 

varje gång. (Schrum 2012:93) Från ett marknadsföringsperspektiv kan en 

varumärkesplacering möjliggöra en förstärkning av varumärkets positionering och 

image.  I motsats kan det även snabbt förstöra ett spels chanser att bli framgångsrikt 

om varumärkena är illa integrerade eller för uppenbara. (Lehu 2007:178–188) Det 
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finns två olika typer av digitala spel: Advergames och In-game advertising, vilka 

beskrivs i följande stycken.  

Advergames är speciellt utvecklade för att marknadsföra ett företags varumärke eller 

produkt och liknar traditionell reklam. De hittas i nästan varje spelplattform och kan 

variera från att endast vara insättningen av ett varumärke i ett spel till att vara 

anpassade spel specifikt utvecklade för varumärket eller en fullkomlig webbaserad 

spelarena på varumärkets hemsida. (Schrum 2012:95) I alla fall är syftet att kombinera 

varumärket med underhållning (Kretchmer citerad i Shrum 2012). De flesta 

advergames är idag lätta att lära sig och lätta att spela. De erbjuder snabba belöningar 

med förlåtande spel, vilket gör upplevelsen rolig. Spelen kan ofta laddas ner gratis från 

företagens webbsidor som ett sätt att marknadsföra varumärket och uppnå mer trafik 

och större engagemang på varumärkets webbsida (Schrum 2012:96).  

Varumärkta applikationer eller applikationer i form av advergames på smarttelefoner 

förutspås bli nästa tillväxtmarknad (Schrum 2012:96). Dessa applikationer har 

genererat ett betydande intresse bland marknadsförare då de involverar användaren på 

en hög nivå samtidigt som de ger användaren en positiv attityd gentemot det 

sponsorerade varumärket. Forskare anser att denna typ av reklam välkomnas som 

användbar till skillnad från andra typer av reklamer, vilket föreslår att detta är en av 

den mest slagkraftiga typen av reklam som utvecklats. (Bellman, Potter, Treleaven-

Hassard, Robinson & Varan 2011:191) Mobiltelefonen är även sedd som den tredje 

skärmen, efter TV och dator, där det anses vara nödvändigt att synas. Fördelen med 

mobiltelefoner är att de representerar en vektor som tillåter annonsörerna att närma 

sig konsumenten, i stället för att vänta på motsatsen att hända. (Lehu 2006:221) Ett 

exempel på en varumärkt applikation är Dumb Ways to Die som är en kampanj för 

tågsäkerhet utfärdad av Melbourne Metro Trains för att uppmuntra smarta vanor kring 

tåg. Den tillhörande musikvideon har mer än 70 miljoner visningar på YouTube och 

själva applikationen har mer än 14 miljoner nerladdningar. (Time Magazine 2014) Det 

primära syftet med advergames är att marknadsföra ett visst varumärke eller en 

produkt, och även om spelen är designade att vara underhållande, förekommer 

vanligtvis inga andra varumärken i dem. (Schrum 2012:96) 

Den andra typen av digitala spel inom branded entertainment är in-game 

advertsing, eller produktplacering i spel, och hänvisar till integrationen av en produkt 

eller ett varumärke i ett existerande digitalt spel som också innehar andra varumärken 

eller produkter. Det huvudsakliga syftet med spelet är underhållning och inte 
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marknadsföring av ett specifikt varumärke. På detta sätt erbjuder spel idéer som 

integrerar varumärken i underhållning. Det finns flera former av dessa placeringar 

idag. Varumärken kan synas i bakgrunden på en skylt, som en del av landskapet eller 

mer framträdande på klädesplagg eller på spelinstrument. I de flesta fall fungerar 

varumärken som de skulle i en film, huvudsakligen som visuellt eller verbalt 

omnämnande som kan uppenbara sig mer framträdande och integrerade i handlingen. 

(Schrum 2012:96–97) Placeringarna i digitala spel kan också associeras med kända 

sportatleter likt placeringar gjorda i filmer där produkterna associeras med kända 

skådespelare och blir således en form av celebrity endorsement. (Yang, Roskos-

Ewoldson, Dinu & Arpan 2006:144) Mer ingående kommer celebrity endorsement 

diskuteras i följande avsnitt. 

Varumärken i in-game advertising avbryter inte spelupplevelsen och fungerar bäst då 

de är smidigt integrerade i spelet. (Schrum 2012:96–97) Att kunna integrera 

varumärken sömlöst är av vital betydelse och ifall budskapet avbryter spelet eller gör 

att upplevelsen känns mindre realistisk har marknadsförarna misslyckats. (Lewis & 

Porter 2010:46)  

2.2.3.3. Celebrity endorsement 

Celebrity endorsement är en strategi använd av marknadsförare för att bygga en 

sammanfallande image mellan varumärket och konsumenten (Byrne & Whitehead 

2003:290). Termen har definierats 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). Det förekommer olika typer av endorsers: den 

vanliga konsumenten, den professionella experten, det marknadsförda företagets chef 

samt kändisen. I denna studie är kändistypen den som är av betydelse, och studier har 

även visat att denna typ producerar mer positiv respons gentemot reklam och större 

köpintention än en endorser som inte är känd (Byrne & Whitehead 2003:290–291).   

Varumärkesproducenter tävlar om att få de perfekta kändisarna att marknadsföra sina 

produkter. Kändisar projicerar sin image på ett varumärke och omvandlar det från en 

enkel produkt till en förbättrad sammankoppling med den kända personligheten. 

Kändisar är angelägna att nå den exponering som publiciteten ger, för att inte tala om 

de miljoner de får i intäkter. (Sayre 2008:420) Fotbollsspelaren David Beckham fick 

exempelvis 30-50 miljoner USD för sitt kontrakt med Gillette år 2004 medan Nike 
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spenderade 1,44 miljarder USD på sina celebrity endorsers under 2003. Två av dem var 

basketspelaren Michael Jordan och golfproffset Tiger Woods (Seno & Lukas 2007:121). 

Celebrity endorsers kan även göra en reklam mer trovärdig, höja igenkännandet av 

varumärket, skapa en positiv attityd gentemot varumärket och skapa en tydlig 

personlighet för varumärket (Agrawal & Kumakura 1995). Ifall konsumenten känner 

igen kändisen engageras konsumenten på en djupare nivå: de strävar efter att vara och 

leva som kändisarna gör med de produkter de använder (Sayre 2008:420). Idealiskt 

vore om en celebrity endorser är sedd som trovärdig i termer av expertis och 

tillförlitlighet samt är omtyckt eller attraktiv, samtidigt som den innehar specifika 

associationer till produkten som ska marknadsföras. (Keller 1998:294) 

Problem som förekommer med produkt edorsement för kändisar och stjärnor är att det 

lätt går till överdrift. Nivån på trovärdighet minskar för både produkten och den 

endorserade då en personlighet förknippas med många olika varumärken. (Sayre 

2008:423) En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik endorsement är 

matchningen mellan kändis och publik. Lämpliga matchningar etablerar trovärdighet 

med kändisen tillsammans med målgruppen och maximerar möjligheten att 

marknadsföra relaterade produkter för konsumenten (Sayre 2008:422). Matchningen 

mellan kändis och varumärke skiljer sig på nivå av konsumentengagemang med 

produkten. Rutinmässigt valda produkter, som ofta är lägre i kostnader såsom 

tandkräm eller kosmetika kräver lite konsumentengagemang under köpprocessen. 

Produkter som har mer risk, såsom resor eller bilar, kräver istället en hög nivå av 

konsumentengagemang innan konsumenten gör ett köpbeslut. Det viktigaste är att 

matcha rätt stjärna med rätt produkt.  (Sayre 2008:422)  

Det är således viktigt att välja välkända och väldefinierade kändisar vilkas associationer 

är relevanta för varumärket (Keller 1998:300). Ifall kändisen hamnar i svårigheter eller 

minskar i popularitet kan marknadsvärdet för varumärket minska. Konsumenten kan 

känna att kändisen gör reklamen för pengarna och använder inte det marknadsförda 

varumärket personligen. (Keller 1998:299)  

2.2.3.4. Eventmarknadsföring & sponsorskap  

Termen eventmarknadsföring används för att beskriva en variation av aktiviteter, 

inkluderat marknadsföring av evenemang samt marknadsföring genom evenemang 

(Cornwell & Maignan 1998:5). Marknadsföring av ett evenemang är inte relaterat till 
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sponsorskap, medan marknadsföring genom evenemang innebär att sponsorer kan 

marknadsföra sig genom ett sponsorinstrument. Den senare, marknadsföring genom 

evenemang hjälper företag att uppnå sina mål genom eventrelaterad kommunikation 

och upplevelser, vilket är den form av eventmarknadsföring som är relevant i denna 

studie. (Sneath, Finney & Close 2005:375) 

En stor skillnad mellan marknadsföring med evenemang och andra 

kommunikationsmetoder är att det erbjuder möjligheten för personlig interaktion med 

produkten. På sätt och vis möjliggör marknadsföring genom evenemang konsumenter 

att interagera tillsammans med varumärket. Det bör dock tilläggas att även om ett 

företag betalar en sponsoreringsavgift för att få sitt namn associerat med evenemanget 

garanterar detta inte att konsumenten kommer känna igen sponsorskapet eller positivt 

ändra sina attityder eller beteende gentemot det. (Sneath, Finney & Close 2005:375) 

Sponsorskap kan bidra med följande möjligheter för den sponsorerande 

organisationen: 1. Att erhålla exponering gentemot särskilda målgrupper i syfte att 

förmedla enkla varumärkesmeddelanden, 2. Att föreslå för målgrupper att det finns en 

association mellan sponsoren och det sponsorerade som kan vara av intresse eller av 

värde, 3. Att tillåta konsumenter ur målgruppen att indirekt uppfatta sponsorn genom 

en tredje part för att minska på negativa effekter som traditionell massmedia kan ha. 4. 

Att ge sponsorn möjlighet att blanda olika verktyg i kommunikationsmixen och 

använda resurserna mer effektivt. På basen av detta kan sponsorskap definieras som en 

kommersiell aktivitet där en part tillåter en annan möjlighet att utnyttja associationer 

med målgruppen i utbyte mot pengar, tjänster eller resurser. (Fill 2013:478) 

Kommunikation genom evenemang involveras av PR-verksamhet som är utformad att 

kommunicera med deltagare och tillägga värde till konsumtionserfarenheten. 

Evenemang erbjuder en möjlighet att engagera konsumenten med ett företag, dess 

varumärke samt dess organisation. Evenemang skapar en social miljö för deltagarna 

och hjälper att förhöja deltagarnas nivå av involvering, vilket betyder att de är benägna 

att vara mer mottagliga till marknadskommunikationen. (Close et al. 2006:420)  

Sponsorskap inom event-marknadsföring är en vital del av marknadskommunikation 

som försöker uppnå gynnsam publicitet för ett företag och/eller dess varumärke inom 

en viss målgrupp. Detta görs med hjälp av en aktivitet som inte är direkt länkad med 

företagets normala verksamhet. (Bennett 1999:21) Sponsorskap genom evenemang 

tillhandahåller olika typer av kommunikationsalternativ för marknadsförare. Genom 
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att ta del av ett speciellt och mer personligt relevant ögonblick i konsumentens liv, kan 

medverkan i evenemang bredda och fördjupa förhållandet mellan sponsorn och dess 

målgrupp. Marknadsförare sponsorerar evenemang för att kunna identifiera sig med en 

målgrupp eller livsstil, öka medvetenheten av företaget eller produktnamnet, skapa 

eller förstärka konsumentens uppfattningar eller associationer till varumärket samt 

uttrycka engagemang gentemot samhället eller sociala frågor. Därtill vill företag även 

underhålla viktiga kunder eller belöna viktiga arbetstagare samt tillåta marknadsföring 

eller PR-möjligheter. (Keller 1998:247–248) 

Event-marknadsföring förekommer ofta inom sportevenemang och hänvisar till 

sponsorskap eller eventmarknadsföring som involverar idrottsmän eller ett idrottsligt 

evenemang. (Close et al.2006:422) Nike har till exempel en talangjakt kallad ”The 

Chance” som funnits sedan 2010 där företaget söker unga begåvade fotbollsspelare som 

tävlar om att komma med i Nike Academy, ett högpresterande träningsprogram som 

stöds av Premier League i England. De 100 bästa spelarna runt om hela världen blir 

valda av Nike och inbjudna till den slutliga uttagningen där åtta stycken får chansen att 

ansluta sig till Nike Academy. (Nike 2010) Ett annat exempel på ett lyckat 

sportevenemang med stark integration av varumärket Coca-Cola är olympiska spelen i 

London 2012. Coca-Cola var den officiella OS-sponsorn och företaget erbjöd 

underhållning åt deltagarna i olika former. Byggnaden Coca-Cola Beatbox är ett 

exempel på dessa. Det var en box där besökare kunde interagera med ljud inbäddade i 

arkitekturen på byggnaden. Besökarna kunde skapa sina egna ”beat” för London 2012 

genom att göra remixar på ljud från de olympiska sporterna, insamlade av 

musikproducenten Mark Ronson. (The Coca-Cola Company 2010) 

Istället för samproduktion kan företag även välja att skapa sina egna evenemang, till 

skillnad från att koppla ihop sig med ett redan existerande evenemang (Keller 

1998:249). Energidryckestillverkaren Red Bull är ett exempel på detta med 

evenemanget Red Bull Stratos som ägde rum i oktober 2012. Red Bull gjorde ett 

samarbete med fallskärmshopparen Felix Baumgartner med syftet att överträffa 

mänskliga gränser. Med hjälp av ett team av experter inom flygmedicin, 

ingenjörsvetenskap, kapselkreation och luftballongstillverkning steg Baumgartner upp 

till nästan 40.000 meters höjd i en stratosfärisk luftballong och hoppade fritt fall innan 

han förlöste fallskärmen och landade. Tittare kunde se detta i realtid och hoppet sågs 

av 8 miljoner människor. (Red Bull 2012) Med detta lyckades Red Bull skapa ett 

ögonblick, genom att prioritera underhållning framom varumärkesbudskapet. 
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2.2.3.5. Online underhållning 

Internet som branded entertainment form representerar inte bara en 

kommunikationsplats tillgänglig till en låg kostnad, utan en plats som är fullt 

kontrollerad av varumärket. De forum som finns på internet erbjuder annonsörer en 

exceptionell möjlighet att uppskatta placeringens effekt, speciellt då placeringen inte är 

lätt att identifiera. (Lehu 2007:81) Studier har visat att interaktivitet är en av de 

nyckelfaktorer varför konsumenter använder internet (Raney, Arpan, Pashupati & Brill 

2003:41), samtidigt som uppfattad interaktivitet från konsumenten visat sig bidra till 

en positiv attityd gentemot hemsidan, varumärket och för köpintentionen (Jee & Lee 

2002 i Raney et al. 2003:41). 

Tanken med onlineunderhållning är att marknadsförare ska skapa fristående 

underhållningselement runt ett specifikt varumärke. (Raney et al. 2003:39) Ett 

exempel på detta är BMW som år 2001 lanserade en serie med kortfilmer dedikerade 

till varumärket betitlat The Hire. Detta var en genuin innovation inom branded 

entertainment från biltillverkaren och dessa kortfilmer var inte traditionell reklam utan 

genuina kortfilmer med originella handlingar, stora produktionsmedel och kända 

skådespelare skapat av prestigefyllda regissörer. BMW sände inte ut kortfilmerna via 

TV, utan på en ämnad hemsida. Längden på filmerna skulle ha bevisats bli ett hinder i 

att få acceptans av kanalerna i TV men även i termer av höga sändningskostnader. 

Ursprungligen var denna innovation marknadsförd via word-of-mouth, vilket 

genererade hög volym av trafik på hemsidan. Mer än 50 miljoner nerladdningar 

registrerades under mini-filmernas livstid (2001-2005). (Lehu 2006:213-214) 

Fördelen med att sända kortfilmer som The Hire via internet är att det tillåter global 

sändning av film för minimala kostnader. Målet är att uppnå en buzz-effekt så fort som 

möjligt för att generera trafik på sidan, vilket möjliggörs genom att kortfilmerna är 

åtkomliga endast en kort tid. Om den potentiella målmarknaden visste att filmen skulle 

finnas tillgänglig utan tidsbegränsning skulle intresset för att besöka hemsidan vara 

mindre. (Lehu 2006:216) Internet erbjuder även andra fördelar för användningen av 

kortfilmer. Det är universellt och gör det där med möjligt att nå alla som har tillgång till 

internet. Det tjänar på permanent åtkomst, eftersom det erbjuder besökare chansen att 

ansluta sig när och var de vill, till skillnad från en reklamfilm som endast finns 

tillgänglig on-screen en kort stund. Dessutom är det relativt billigt i jämförelse med 

sändning via TV. (Lehu 2006:216) 
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Förutom mini-filmer förekommer interaktivitet på internet bland annat i online spel, 

speciellt i sociala nätverksspel som FarmVille och CarTown, där virtuella utrymmen 

tillåter varumärken att integreras i spelet för en kortare eller längre tidsperiod. 

Varumärkt innehåll kan således exponera sig på mindre eller mer uppenbara sätt och 

kan synas tillsammans med andra varumärken eller ensamt. (Schrum 2012:98) 

Tidigare har det varit allmänt att företag som designar virala video-kampanjer försökt 

få innehållet att överstiga vad som ses som socialt acceptabelt. Dock har studier för 

provocerande och högt emotionellt budskap visat sig inneha risken att störa effektiv 

varumärkeskommunikation. Vid online underhållning, och speciellt vid virala 

annonser, är det viktigt att hitta en balans mellan att kommunicera på ett kreativt sätt, 

att kunna engagera konsumenten emotionellt samt effektivt kommunicera varumärket. 

(Eckler & Bolls 2011:1) Det ska dock kommas ihåg att det inte finns några gränser med 

online underhållning, det kan vara allt från animerade och interaktiva webbsidor till 

varumärkta spel och interaktiva program. 

2.2.4. Branded entertainment sammanfattningsmatris  

Branded entertainment kan förekomma i flera olika former. Vad som dock bör kommas 

ihåg är att det inte finns ett specifikt antal former av kommunikationsformen och nya 

varianter utvecklas kontinuerligt. På basen av den teori som diskuterats i avsnitt 2.2.3 

har jag valt att sammanfatta de olika formerna i en matris där de jämförs i förhållande 

till interaktivitet från konsumentens sida samt nivå av varumärkesintegration (se figur 

3).  

 

Figur 3 Matris över former av branded entertainment. 
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Online underhållning utgör den form av branded entertainment som innehar den 

högsta nivån av varumärkesintegration samtidigt som den engagerar konsumenten på 

en hög nivå. Konsumenten söker sig online för underhållning och interaktivitet och 

företag kan här utveckla en bred plattform av varumärkesintegrerad underhållning som 

konsumenten kan ta del av. Likt online underhållning engageras konsumenten på en 

hög nivå även inom formen digitala spel. Här finns två typer, varav advergames innehar 

en högre integration av varumärket medan in-game advertising mera liknar traditionell 

produktplacering. 

De former av branded entertainment som har lägre nivå av engagemang från 

konsumenten är eventmarknadsföring & sponsorskap, TV & film samt celebrity 

endorsement. Eventmarknadsföring & sponsorskap innefattar ofta en hög 

varumärkesintegration, och kan om det är en lyckad sådan engagera konsumenten på 

en hög nivå. Jag har ändå valt att kategorisera denna form av branded entertainment 

som en form med lågt engagemang i och med att den inte garanterar ett högt 

engagemang. Även om ett evenemang är sponsorerat av ett företag betyder det inte att 

konsumenten reagerar eller interagerar med varumärket i fråga. 

TV & film som form av branded entertainment innehar en varumärkesintegration på 

medelnivå. Jag valde att lägga denna form just här på grund av att nivån på integration 

kan variera mycket. Formen liknar traditionell produktplacering, men innehar en högre 

nivå av varumärkesintegration. Den sista formen, celebrity endorsement, utgörs av en 

låg varumärkesintegration och lågt engagemang från konsumenten. Celebrity endorsers 

kan använda en produkt eller bära kläder från varumärket, vilket på sätt och vis liknar 

traditionell produktplacering och ingen interaktivitet sker mellan konsumenten och 

denna form av branded entertainment. 
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3 ATTITYDER GENTEMOT BRANDED ENTERTAINMENT 
OCH INVERKAN PÅ FÖRETAGETS VARUMÄRKESIMAGE 

I följande kapitel kommer en redogörelse över konsumenters attityder gentemot 

branded entertainment göras. Därtill kommer dessa attityders inverkan på företagets 

varumärkesimage diskuteras. För att kunna uppnå syftet med avhandlingen behövs en 

förståelse för dessa ämnen samt samspelet mellan dem. 

3.1. Attityder gentemot branded entertainment 

Övertalningsteorier, som exempelvis används genom branded entertainment, spelar en 

viktig roll i det vardagliga sociala livet. Även om övertalning kan användas till att ändra 

många saker så som en persons specifika uppfattning, är det mest vanliga målet 

attityder. (Baumeister & Finkel 2010:217) Attityd är ett gammalt begrepp som har sitt 

ursprung i psykologi och sociologi, men används nuförtiden även ofta i samband med 

marknadsföringsundersökningar (Ogba, Saul & Coates 2012). Attityd definieras som en 

individs interna evaluering av ett objekt, så som en varumärkt produkt (Wahid & 

Ahmed 2011:22), eller som en persons gynnsamma eller ogynnsamma utvärdering, 

känslor och tendenser till ett objekt eller en idé (Kotler 2005:905).  

Attityder ger uttryck för positiva eller negativa sinnesuppfattningar mot eller ifrån ett 

specifikt objekt. En attityd är svår att ändra och ligger djupare inrotat än exempelvis en 

åsikt. (Kotler 2005:275) Fill (2013:85) menar att attityder är lärda genom tidigare 

erfarenheter och fungerar som en länk mellan tankar och beteende. Attityd kan således 

ses som en av de viktigaste komponenterna inom konsumentbeteende, då det direkt 

påverkar beteendet hos konsumenten. (Fill 2013:85) 

I en typisk övertalningssituation, mottar konsumenten kommunikation (i detta fall ett 

budskap genom branded entertainment), från en källa (det marknadsförda företaget), i 

en specifik miljö. Framgången av ett övertalningsförsök beror delvis på huruvida 

attityderna från mottagaren är modifierade i önskad riktning. För att kunna förstå hur 

övertalningsförsök påverkar attityder måste man förstå den psykologiska processen 

som ansvarar över ändringar i attityder.(Baumeister & Finkel 2010:217) 

Strukturen på attityder kan förklaras i termer av ABC-modellen. Modellen består av 

affekt, beteende och kognition och hänvisar till engelskans affect, behavior och 

cognition. Affektkomponenten hänvisar till känslorna för en produkt, exempelvis bra, 
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dåligt, trevligt eller otrevligt. Denna komponent avser känslor, stämning, humör samt 

sinnesrörelser om ett objekt. Beteendekomponenten hänvisar till konsumentens avsikt 

att agera på ett visst sätt gentemot attitydobjektet. Kognitionen hänvisar slutligen till 

nivån av kunskap och föreställningar som innehas av konsumenten gällande en 

produkt eller föreställningen av specifika attribut av erbjudandet. (Solomon, Bamossy, 

Askegaard & Hogg 2006:129) Sammanfattat kan sägas att de tre komponenterna 

relaterar till hur man tänker, känner och förhåller sig till ett varumärke (Fill 2013:118). 

Fill (2013:85) menar dock att ABC-modellen har sina begräsningar i och med att 

komponenterna är sedda som jämlika. Detta tillvägagångssätt med tre komponenter 

gentemot attityder är baserade på attityder mot ett objekt, person eller organisation. En 

alternativ singelkomponentmodell har utvecklats där attityden endast består av 

konsumentens övergripande känsla gentemot ett objekt. (Fill 2013:85) Den affektiva 

komponenten är alltså den enda signifikanta komponenten och inte som i ABC-

modellen där kombinationen av de tre komponenterna ses som likvärdiga. Genom 

affektkomponenten används marknadskommunikation för att framkalla känslor 

rörande produkten eller tjänsten för att varumärket ska föredras framom andra. 

Preferenserna baseras på känslomässig anknytning till ett varumärke, knutna till en 

status genom ägande, tidigare erfarenheter och en lång varumärkesanvändning eller 

andra sätt där konsumenter kan bli emotionellt involverade med ett varumärke. (Fill 

2013:86) 

Eftersom att det inte existerar en enhetlig teori som beskriver hur attityder formas som 

kan tillämpas på undersökningar, måste man välja av vilken åsikt man är. I denna 

undersökning kommer den affektiva komponenten samt delvis den kognitiva att 

användas. Det vill säga, det kommer antas att attityder formas genom känslor och 

tankar samt tidigare erfarenheter. Det nuvarande antagandet påvisar även att den 

kognitiva och affektiva komponenten är sammanlänkade (Björk 2010:288). De 

utesluter inte helt varandra, men är mer eller mindre närvarande i varje situation 

(Björk 2010:288).   

Attityder påverkar konsumentens beslutsfattande, och målet med 

marknadskommunikation är ofta att skapa positiva attityder till en produkt eller att 

förstärka eller ändra existerande attityder. (Fill 2013:86–87) Det finns flera bevis på att 

konsumentens attityder gällande acceptansen gentemot produktintegration baserar sig 

på var integrationen presenteras. (Schrum 2012:28) Tidigare forskning om attityder 

gentemot produktplacering har generellt sätt visat sig vara positiva, med undantag från 
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integrationen av produkter som är etiskt laddade, exempelvis tobak, alkohol och 

skjutvapen. (Gregorio & Sung 2010:84) Attityder gentemot de olika formerna av 

branded entertainment har även undersökts, vilka beskrivs närmare i följande avsnitt 

med fokus på generation Y.  

3.1.1. Attityder hos generation Y 

Generation Y definieras som individer födda mellan 1980-1996. Generationen är inte 

endast medveten om att de blir marknadsförda till, de har vuxit upp i en miljö fylld med 

varumärken och kommersiell media.  Generation Y har uppfostrats på ett annorlunda 

sätt än tidigare generationer och blivit mer kritiska och cyniska och generellt sätt svåra 

att imponera på. (Van den Bergh & Behrer 2011:5-7) Detta medför att generationens 

attityder och beteende skiljer sig mycket från den tidigare generation X (födda 1965-

1979) och är i rak motsats till de trender som Baby Boomers (födda 1946-1964) 

skapade. (Howe & Strauss 2000:7)   

Medlemmar av generation Y har beskrivits som individuella, välutbildade, teknologiskt 

kunniga, sofistikerade, mogna och strukturerade. De är grupp-orienterade och 

betraktar sig själva som ”coola”, med en stark känsla av identitet. Generation Y begär 

distinkta varumärken med egenskaper som kan fungera som en form av 

självförverkligande, mer än tidigare generationer gjort. Generation Y är karaktäriserade 

av en ackumulerad och materialistisk konsumentkultur, som i huvudsak är ett resultat 

av teknologisk innovation. (Valentine & Powers 2013:598) Generationen ses som 

pålitliga, mer toleranta och mer beresta än tidigare generationer. Dessutom stöder 

denna generation sociala ändamål och företag som är socialt ansvarstagande. 

(Valentine & Powers 2013:598) Etiska, gröna och välgörenhetsrelaterade frågor är av 

växande betydelse för denna generation. Även om det är viktigt för dem att vara etiska 

är de inte deras största oro då de ska välja favoritvarumärke, och de skulle sällan 

kompromissa bekvämlighet i deras egna liv för att göra en skillnad.  (Van den Bergh & 

Behrer 2011:35)  

För att påverka generation Y:s attityder positiv måste varumärken jobba hårdare på att 

skapa ett förhållande med generationen i fråga, där autenticitet är nyckeln. 

Varumärken är inte sedda som en leverantör som ska tillhandahålla en produkt utan 

som förespråkare för en viss livsstil. (Van den Bergh & Behrer 2011:27) Marknadsförare 

borde alltså vara autentiska och skapa en ”cool” image då de försöker influera 

generationen. (Bennett & Lachowtz 2004:242–243)  
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Generation Y har en mycket starkare känslomässig anknytning till varumärken som 

förevisar att de verkligen förstår målgruppens livsstil och gör dem relevanta genom att 

stödja deras behov. Generationen lägger även större vikt på varumärkesupplevelser och 

varumärkestrovärdighet än tidigare generationer. (Van den Bergh & Behrer 2011:27) 

Enligt Van den Berg och Behrer (2011:2) finns det fem attribut för ett varumärke att 

vara framgångsrikt bland generation Y; det ska vara 1) coolt, 2) äkta, 3) unikt, 4) 

konsumenten ska kunna själv-identifiera sig med varumärket samt 5) att det ska 

framkalla glädje. På engelska formar attributen akronymet CRUSH; coolness, realness, 

uniqueness, self-identification with the brand och happiness. (Van den Bergh & Behrer 

2011:2)  

Det förekommer lite forskning angående generation Y:s attityder gentemot konceptet 

branded entertainment i sin helhet. Dock har forskning gjorts gentemot de olika 

formerna av konceptet jag beskrivit i avsnitt 2.2.3. Exempelvis 

marknadsföringskampanjer och sportevenemang som knyter an med generation Y:s 

livsstil har en tydlig inverkan på sportens och atleternas popularitet. Att skaffa 

sponsorer som attraherar målgruppen eller som har förmågan att överföra imagen är 

ett objektiv som har använts av marknadsförare och arrangörer. (Bennett & Lachowtz 

2004:242–243) Bush, Martin och Bush (2004:113) har funnit att kända sportatleter 

har en positiv inverkan på generation Y och att det påverkar word-of-mouth 

fördelaktigt liksom lojaliteten gentemot varumärket. De fann även att kvinnor blir mer 

influerade av atletiska förebilder än vad män blir. (Bush, Martin & Bush 2004:115) 

Vidare har Nelson (citerad i Yang et al 2006:144) i en studie visat att personer som 

spelar digitala spel inte har en kritisk attityd gentemot varumärkesplaceringar i spelen 

och anser heller inte att de är vilseledande. Studien visade även att placeringarna tillför 

realism till spelen och att spelen drar nytta av dessa placeringar. (Yang et al 2006:149) 

Angående varumärkesplaceringar i film och TV måste de placeras diskret för att 

undvika att förstöra upplevelsen av underhållningen. Upprepade placeringar har visat 

sig vara ett störningsmoment i stället för att skapa positiva tankar gentemot produkten. 

Samma studie har visat att produkter inte bör placeras på ett uppenbart sätt för att göra 

filmen eller serien mer realistisk. Produktplaceringar i filmer och i TV är de facto redan 

ett störningsobjekt baserat på generation Y:s åsikter och bör därför placeras på diskreta 

sätt för att skapa positiva attityder gentemot varumärket. (Chee Kit & Lim Qui P’ng 

2014:140–141) Slutligen konstaterades i en studie av Chee Kit och Lim Qui P’ng (2014) 

att generation Y:s uppfattning om produktplacering kommer påverka attityden 
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gentemot produktplaceringar. Det vill säga, en negativ uppfattning kommer generera 

en negativ attityd och vice versa. (Chee Kit & Lim Qui P’ng 2014:141–142)   

3.2. Varumärkesimage 

Begreppet varumärkesimage definieras som de uppfattningar konsumenten har 

gentemot ett speciellt varumärke (Kotler 2005:986). Termen har även definierats som 

uppfattningar om ett varumärke som reflekteras av associationer konsumenten har till 

varumärket i sitt minne (Keller 1993:3). Keller (2003) hävdar att dessa uppfattningar 

kan ske direkt (genom konsumentens egna erfarenheter av varumärket) eller indirekt 

(genom reklam och annan information såsom word-of-mouth). Det är väsentligt att 

känna till skillnaden mellan begreppen varumärkesimage och varumärkesidentitet. 

Medan varumärkesimage syftar till det som uppfattas i konsumentens medvetande 

bygger varumärkesidentitet på det som marknadsföraren vill att konsumenten ska 

uppfatta av produkten eller tjänsten (Grönroos 2007:331–331). 

Varumärkesimage har länge setts som ett vitalt koncept av marknadsföring, och det är 

associationer till varumärket som bygger dess varumärkesimage (Keller 1998:93). 

Konsumentens uppfattning om den marknadsförda produkten eller tjänsten utformas 

alltså i konsumentens medvetande och baserar sig på de intryck och associationer som 

lagts på minnet eller sammankopplats med varumärket i fråga. Det som inverkar på 

företagets varumärke är allt från förpackning av produkten, varumärkets namn, 

reklamens format och innehåll till val av marknadsföringssätt. (Pars & Gulsel 2011:229) 

Varumärkesimagen formas konstant för konsumenten, medvetet eller omedvetet, i och 

med att konsumenten ständigt reflekterar över olika budskap som förknippas med 

varumärket(Grönroos 2007:331). 

Under de senaste decennierna har intresset för det immateriella värdet, liksom 

upplevelserna kring ett varumärke eller produkt vuxit sig starkare. Därtill har det blivit 

en självklarhet att en produkt både har ett materiellt och ett immateriellt innehåll för 

dagens konsument. (Parment 2008:103–104) Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard 

och Hogg (2010:33) köper konsumenten inte längre än produkt med anledning av vad 

den gör, utan även av vad den betyder. Pars och Gulsel (2011:229) anser även att 

dagens konsument utvärderar produkter och tjänster baserat på dess 

varumärkesimage. Det som slutligen konsumeras är alltså varumärkesimagen, inte 

själva produkten eller tjänsten. (Pars & Gulsel 2011:229). 
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Koll och von Wallpach (2009:338) menar att det som konsumenten associerar med ett 

varumärke är resultatet av vad de känt, lärt och sett om varumärket. Denna kunskap 

inverkar i sin tur på attityd- och beteendemässiga varumärkesreaktioner från 

konsumenten. Företagets varumärkesimage kan alltså mycket väl påverkas av 

konsumentens kännedom om och erfarenheter av dess marknadsföring. Detta kan i sin 

tur betyda att företagets varumärkesimage påverkar konsumentens intentioner att 

skaffa produkten eller tjänsten av varumärket i fråga i framtiden. Pars och Gulsels 

(2011:234) stöder denna tolkning då det i deras undersökningsresultat påvisas att 

företagets varumärkesimage påverkar konsumentens val av inköp. 

3.3. Sambandet mellan attityder och image 

För att i min undersökning kunna analysera hur konsumentens attityder inverkar på 

det marknadsförda företagets varumärkesimage krävs att sambandet mellan koncepten 

diskuteras. 

Studier har visat att olika typer av reklamsätt kan påverka förhållandet mellan attityder 

till reklamen och attityder till varumärket (Wahid & Ahmed 2011:23). Detta sker 

speciellt då konsumenten inte är bekant med det annonserande varumärket på grund 

av avsaknad av tidigare kunskap som underlag för sina evalueringar. Därför är 

konsumenten mer sannolik att förlita sig på attityder till reklamen då de ska forma sig 

en attityd gentemot varumärket. Konsumenter med tidigare kunskap om varumärket, 

är mer sannolika att på basen av existerade varumärkeskunskap, dämpa attitydernas 

inverkan gentemot specifika reklamer. Därav borde inverkan av attityder till 

reklamsättet på varumärkesevalueringar vara större då reklamen är för ett obekant 

varumärke snarare än för ett bekant. (Wahid & Ahmed 2011:23) Detta illustreras i figur 

4 där attityderna till branded entertainments inverkan på varumärkesimagen är 

beroende av graden av varumärkeskännedom konsumenten innehar från tidigare. 

 

Figur 4 Attityders inverkan på varumärkesimagen. 
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Balabanis och Reynolds (2001:111) menar även att konsumentens attityd mot reklam 

(så som branded entertainment) är sannolika att vara beroende av eventuella tidigare 

attityder gentemot varumärket. Enligt teorier gjorda inom attityder gentemot 

varumärken samt reklam visar att en positiv attityd gentemot ett företags varumärke, 

ökar möjligheten att konsumenten också har en positiv attityd gentemot företagets 

reklamer och andra kommunikationssätt. (Balabanis & Reynolds 2011:111) Enligt detta 

kommer konsumenten alltså att inneha positiva attityder gentemot BE förutsatt att de 

från tidigare innehar en positiv varumärkesimage för företaget i fråga.  

 

3.4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Branded entertainments huvudfokus ligger på att få konsumenten engagerad i ett 

underhållningsmedium där ett varumärke är integrerat, exempelvis genom TV och film, 

digitala spel, celebrity endorsement, eventmarknadsföring och sponsorskap eller 

genom online underhållning. Kommunikationssättet ses som mer innovativt och unikt 

än exempelvis traditionell produktplacering och har även setts som mer äkta. 

Målsättningen med denna form av reklam är att skapa ett emotionellt band med 

konsumenten och på så vis skapa positiva attityder gentemot varumärket i fråga och 

dess produkter. 

För att generation Y ska inneha positiva attityder gentemot det marknadsförda 

företaget bör varumärkesintegrationerna inte vara för tydliga eller störande och inte 

heller etiskt oacceptabla. Lyckas företagen dock använda sig av rätt typ av 

marknadsföringssätt och på rätt sätt, borde generationen enligt teorin ha en positiv 

inställning till varumärket och således även ha positiva attityder gentemot 

marknadsföringssättet i fråga.  

För att sammanfatta teorin har jag skapat en förenklad modell som visar hur 

attityderna till branded entertainment samspelar med det marknadsförda företagets 

varumärkesimage. Se figur 5. 
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Figur 5 Sammanfattningsfigur av den teoretiska referensramen  

 

Generation Y:s attityder till branded entertainment (BE) baseras på den kunskap och 

varumärkesimage som generationen innehar av företaget från tidigare. Innehar 

generationen positiva attityder mot det marknadsförda företaget bör således även 

attityderna gentemot kommunikationsformen branded entertainment vara positiv. För 

att skapa positiva attityder ska branded entertainment vara ”coolt”, äkta, unikt, 

generationen ska kunna själv-identifiera sig med reklamen samt att den ska framkalla 

glädje hos konsumenten. Lyckas företagen med detta borde attityderna inverka positivt 

så väl på formen branded entertainment som på det marknadsförda företagets 

varumärkesimage. 
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4 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH 
GENOMFÖRANDE 

Syftet med detta kapitel är att presentera och redogöra för den forskningsprocess som 

ligger till grund för den empiriska undersökningen. Forskningsuppgiften, 

forskningsansatsen samt undersökningens metodval kommer beskrivas. 

4.1. Forskningsuppgift 

I denna undersökning tar jag reda på hurudana attityder generation Y har gentemot 

fenomenet branded entertainment samt hur och om dessa attityder inverkar på 

uppfattningen generationen har gentemot det marknadsförda företaget Nike.  

Undersökningen avser följaktligen att utforska följande frågeställningar: 

• Hurudan inställning har konsumenten gentemot varumärket Nike? 

• Hurudana attityder har konsumenten gentemot branded entertainment av detta 

företag? 

• Vilken effekt har konsumentens attityder till branded entertainment på 

företaget Nikes varumärkesimage? 

4.2. Forskningsansats och undersökningsmetod 

Inom forskning skiljer man mellan tre olika forskningsansatser då man vill undersöka 

relationen mellan teori och empiri: deduktion, induktion och abduktion. Det deduktiva 

synsättet kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds 

hypoteser som därefter prövas i den aktuella undersökningen. Det induktiva synsättet i 

sin tur, studerar först forskningsobjektet och formulerar på basen av den insamlande 

informationen en teori. Den abduktiva ansatsen är slutligen en kombination av både 

det deduktiva och det induktiva synsättet och innebär att forskaren kan växla mellan 

teori och empiri samt eventuellt utveckla den ursprungliga hypotesen eller teorin för att 

bli mer generell. (Patel & Davidson 2010:23–24) 

I min undersökning har jag använt mig av det deduktiva synsättet, eftersom jag på 

basen av befintlig teori formulerat frågor och påståenden som jag vill få svar på. Med 
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det deduktiva arbetssättet antas även att objektiviteten i forskningen ska kunna stärkas 

just genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori (Patel & Davidson 2010:23). 

Forskningsprocessen blir även i mindre grad färgad av den enskilde forskarens 

subjektiva uppfattningar (Patel & Davidson 2010:23). 

För att svara på syftet i denna avhandling och kunna undersöka samband mellan olika 

variabler har en kvantitativ metod använts. Syftet med kvantitativ forskning är att få 

fram information från en större grupp individer, och med hjälp av den finna 

gemensamma faktorer eller sådant som är representativt för populationen (Hassmén & 

Hassmén 2008:85) Attityder mäts vanligtvis även genom kvantitativa studier (Bruner 

& Hensel 1996), vilket påvisar att denna metod lämpar sig bra till min studie eftersom 

jag vill kartlägga konsumenten generation Y:s attityder till branded entertainment samt 

dess inverkan på företagets varumärkesimage. 

4.3.  Disposition 

Då undersökningen planeras grundligt och med eftertanke är det enklare att utforma 

en enkät. Med hjälp av genomtänkta frågor erhåller man även mer omfattande svar av 

respondenterna. Resultatens reliabilitet och validitet påverkas i hög grad av hur 

undersökningen är strukturerad och hur den kommer att utföras. Då jag gjort en 

kvantitativ undersökning är förberedandet speciellt viktigt, då det inte går att 

komplettera enkäten i efterhand (Eliasson 2013:29). Utgående från den teori som 

diskuterades i kapitel 2 och 3 formulerades frågor och påståenden till enkäten. Basen 

för undersökningens disposition låg på de attityder konsumenten, i detta fall 

generation Y, har gentemot marknadsföringssättet branded entertainment samt 

huruvida detta inverkar på det marknadsförda företagets varumärkesimage. Enkäten i 

sin helhet finns tillgänglig i avhandlingens bilaga 1. 

4.3.1. Val av undersökningsmaterial 

I min avhandling har jag presenterat totalt fem olika former av branded entertainment: 

TV & film, digitala spel, celebrity endorsement, eventmarknadsföring & sponsorskap 

samt online underhållning. Skillnader dem emellan kommer undersökas och diskuteras 

men slutligen ses som likvärdiga då de alla tillhör konceptet branded entertainment. 

Med tanke på att respondenterna inte nödvändigtvis var bekanta med de olika 

formerna av branded entertainment från tidigare förklarades samtliga former i form av 

 



 33 

en kort text i enkäten. Dessutom hade jag länkat ett exempel per form, i form av en bild 

och fyra YouTube-klipp som gav ett typiskt exempel på vardera formen. Klippen var 

alla mellan trettio sekunder till fem minuter långa. Avseendet med bilden och 

YouTube-klippen var att ge respondenterna ett exempel på hur de olika formerna av 

branded entertainment kan te sig och lättare kunna besvara frågorna och påståenden i 

enkäten. Länkarna till bilden och videoklippen finns alla tillgängliga i avhandlingens 

bilaga 1. 

För att undvika respondenternas subjektiva uppfattningar angående olika varumärken 

samt för att få undersökningen mer tillförlitlig valde jag att begränsa mig till ett 

specifikt varumärke, Nike. Alla exempel i form av YouTube-klipp och bild var alltså 

producerade av Nike eller gjorda i samarbete med andra företag. 

4.3.2. Datainsamling 

All insamling av data skedde elektroniskt via det webbaserade enkätverktyget 

Webropol, som användes för att bearbeta och rapportera datamaterialet. 

Undersökningen öppnades 25.6.2014 och stängdes 22.9 samma år. 

Till de totalt 150 handplockade personerna skickades ett följebrev ut via det sociala 

mediet Facebook. I följebrevet presenterade jag mig själv och syftet med min 

undersökning. Respondenterna ombads fylla i den bifogade länken till undersökningen 

och gavs instruktioner till hur de skulle bekanta sig med den bild och de länkade 

YouTube-klippen. Jag poängterade även betydelsen av respondenternas medverkan i 

undersökningen samt hans eller hennes rätt att vara anonym. Följebrevet finns 

tillgängligt i avhandlingens bilaga 2. 

En påminnelse skickades ut en vecka senare till samtliga personer via Facebook. 

Ytterligare en påminnelse skickades ut den 21.9. Undersökningen stängdes ner den 

22.9.2014 med en svarsprocent på 45 %. 

4.3.3. Enkätens uppläggning 

Enkäten som användes bestod av slutna och öppna frågor. Avsikten med de öppna 

frågorna var att få respondenten att helt fritt kunna sätta ord på sina tankar om de olika 

branded entertainment formerna. Att ha öppna frågor styr eller begränsar inte 

respondenten att svara på ett förutbestämt sätt, samtidigt som respondenten får svara 
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så utförligt som han eller hon vill (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010:154). 

Eftersom att vissa respondenter kan känna att det är svårt att uttrycka sig med egna ord 

(Christensen et al. 2010:155) valde jag dock att inte ha de öppna frågorna obligatoriska. 

Alla slutna frågor var respondenten tvungna att svara på. De slutna frågorna 

analyserades statistiskt, medan de öppna analyserades innehållsmässigt. Analysen 

finns tillgänglig i kapitel 5. Enkäten i sin helhet finns tillgänglig i avhandlingens bilaga 

1. 

Inledningsvis efterfrågades grundläggande basinformation av respondenterna. Då jag 

hade som avgränsning att undersöka den finländska marknaden var det viktigt att jag 

inte begränsade mig till en specifik stad. Vidare krävdes även en variation i utbildning 

då en respondent med inriktning på marknadsföring troligtvis har en annan syn på 

branded entertainment än vad exempelvis en ingenjör har.  Dessa variationer bör 

finnas för att det slutgiltiga resultatet ska anses vara tillförlitligt. 

Bakrundsinformationen som således frågades var kön, ålder, hemort samt 

utbildningsnivå (se bilaga 1). 

Då jag valt att avgränsa mig till företaget Nike, blev nästa steg i enkäten att fråga 

respondenterna huruvida de känner till varumärket, hurudan inställning de har till 

varumärket och om de själva äger kläder eller utrustning från Nike. Därtill frågades 

även hur villiga de är att prata positivt/negativt om varumärket samt köpvillighet. 

Detta gjordes för att jag skulle få en basuppfattning om respondenternas inställning till 

varumärket i fråga.  

Därefter fortsatte enkäten med presentation och exempel av de fem olika branded 

entertainment-formerna i form av text och YouTube-klipp, varefter respondenten fick 

svara på en del frågor och påståenden gällande de enskilda formerna genom en 

intervallskala. Trost (2012:69) menar att ett sätt att mäta attityder går ut på att be 

respondenten ta ställning till ett antal påståendesatser och ange i vilken utsträckning 

han eller hon instämmer i påståendena. Jag började därmed ställa ett antal påståenden 

om vardera formen av branded entertainment. 

I enkätens andra del använde jag mig av en semantisk differentialskala, som bygger på 

att respondenten med utgångspunkt i ett påstående ombeds markera sin inställning på 

en skala mellan två ytterligheter (Christensen et al., 2010:162). Jag frågade här hur 

respondenten skulle beskriva varumärkesintegration genom den specifika formen av 

branded entertainment och använde mig av olika adjektiv och deras motsatser, som till 
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exempel omodernt/coolt, opålitligt/äkta samt fantasilöst/kreativt. Samtliga adjektiv 

och enkäten i sin helhet finns tillgänglig i avhandlingens bilaga 1.   

Efter att ha besvarat första och andra delen, fick respondenten nu reflektera över 

huruvida inställningen till det marknadsförda företagets varumärkesimage, i detta fall 

Nike, förändrats efter att ha tagit del av branded entertainment-formerna i fråga. Även 

här tillämpades en intervallskala och jag frågade igen huruvida inställningen, 

köpvilligheten samt villigheten att prata positivt/negativt om varumärket försämrats 

eller förbättrats efter att ha reflekterat över de olika formerna av branded 

entertainment. 

Slutligen ombads respondenterna lämna en eventuell kommentar gällande de olika 

formerna av branded entertainment. Detta steg var frivilligt för respondenten att fylla i 

och kunde således även lämnas tomt. Trost (2012:74–75) menar att vanligen svarar 

endast en liten del av respondenterna på fria kommentarer. Som forskare kan man 

dock många gånger få värdefulla synpunkter genom svaren på frågorna och som 

dessutom kan generera goda idéer som kan vara bra att ha när man sedan ska tolka och 

analysera det insamlade materialet. (Trost 2012:74–75) De fria kommentarerna 

analyseras i samband med de statistiska resultaten i kapitel 5. 

Samma påståenden och frågor ställdes skilt för de olika formerna av branded 

entertainment. Förutom basinformationen och informationen jag samlade in om 

företaget Nike besvarade respondenten fem nästan likadana formulär. Samtliga 

påståenden och frågor angående de olika formerna av branded entertainment 

introducerades med nödvändig information om vardera formen. 

4.3.4. Val av respondenter 

Totalt 68 respondenter ingick i undersökningen. Samtliga respondenter var födda 

mellan 1980-1996 och bosatta i Finland. Det visade sig att en av respondenterna som 

besvarat min undersökning var bosatt i Stockholm. För att inte få missvisande resultat, 

raderades denna respondents svar och räknades som bortfallsfel på grund av att han 

eller hon inte är representativ för målpopulationen i min undersökning. 

Respondenterna valdes ut genom en blandning av ett strategiskt urval samt ett 

bekvämlighetsurval då jag ville förvissa mig om att jag skulle få variation i svaren som i 

ett strategiskt urval (Trost 2012:32) samt att jag valde deltagare genom graden av 
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tillgänglighet som i principen bekvämlighetsurval (Christensen et al. 2010:132). 

Avsikten med undersökningen var inte att jämföra skillnader mellan kön, ålder eller 

bostadsort. Samtliga respondenter ställde upp frivilligt i undersökningen och ingen lön 

eller annan ersättning utbetalades. Respondenterna tilläts även vara anonyma. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras och analyseras undersökningens statistiska resultat med 

syfte att besvara forskningsfrågorna som uppställdes i avsnitt 1.1: 

1) Hurdana attityder har konsumenter gentemot kommunikationssättet branded 

entertainment? 

2) Vilken effekt har konsumentens attityder till branded entertainment på 

företagets varumärkesimage? 

Därtill diskuteras undersökningens tillförlitlighet med hänsyn till reliabilitet och 

validitet. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om undersökningens forskningsetik. 

5.1. Presentation och analys av undersökningsresultatet 

En sammanställning av medelvärden, standardavvikelser samt prob-värden har gjorts 

för respektive påstående av branded entertainment. För att jämföra de olika formerna 

av kommunikationssättet samt för att finna signifikanta skillnader dem emellan har 

variansanalyser gjorts i form av Post Hoc test (Bon Ferroni). Totalt 21 respondenter 

valde att ge en fritt formulerad kommentar på åtminstone en av de presenterade 

formerna av branded entertainment, det vill säga 31 % av respondenterna. En översikt 

av samtliga svar finns tillgänglig i avhandlingens bilaga 4. 

Fokus i denna resultatdel ligger i den kvantitativa analysen, de fritt formulerade 

kommentarerna kommer dock analyseras i samband med de statistiska. Först ut tas en 

närmare titt på de respondenter som deltog i undersökningen. 

5.1.1. Presentation av respondenter 

Totalt 68 respondenter deltog i undersökningen. Respondenterna representerades av 

40 stycken kvinnor (70 %) och 28 stycken män (30 %) från fem olika utbildningsnivåer 

och från 23 olika hemorter. Samtlig information om respondenternas basuppgifter 

finns tillgänglig i avhandlingens bilaga 3. 
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5.1.2. Presentation och analys av respondenternas inställning till 
varumärket 

Då jag valde att undersöka ett specifikt varumärke i min undersökning, Nike, ställdes 

inledningsvis ett par frågor angående varumärket för att kunna skapa en 

basuppfattning om respondentens kännedom till det. 67 av 68 responenter kände till 

varumärket från tidigare, och en stor del av respondenterna ägde även sportkläder eller 

-utrustning från varumärket.  Först ut ställdes en fråga gällande inställningen till 

varumärket i form av intervallskala där 1 var mycket negativ och 5 mycket positiv. Vad 

som framkom ur resultatet var att respondenterna överlag hade en ganska positiv 

inställning till varumärket då medelvärdet blev 3,96. Då standardavvikelsen för svaren 

var 0,871 indikerar även detta att respondenterna i stor utsträckning höll med 

varandra. Ur tabell 1 ses en sammanställning av respondenternas svar gällande 

inställningen till varumärket. (Se tabell 1.) 

 

Tabell 1 En sammanställning av respondenternas svar gällande inställningen till 
varumärket Nike. 

Angående varumärket frågades även villighet att köpa produkter från varumäket samt 

villighet att prata positivt/negativt om det. Intervallskalan som skulle besvaras låg på 1-

5 och representerade villigheten att prata positivt/negativt eller köpa produkter från 

Nike med 1 som ”inte alls villig”, 3 som ”varken eller” och 5 som ”mycket villig”.  

Medelvärden och standardavvikelser är samlade i tabell 2. 

 Nike 

Statistiska mått Medelvärde 
(standard-avvikelse) 

Jag är villig att prata positivt om 

Nike. 

3,59 

(0,966) 

Jag är villig att prata negativt om 

Nike. 

2,49 

(0,819) 

Jag är villig att köpa produkter från 

Nike. 

4,16 

(0,784) 

Tabell 2 En sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och prob-värden för  
respondenternas inställning till varumärket Nike. 
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Från resultaten framkom att respondenterna i större utsträckning vill prata positivt om 

varumärket än negativt då medelvärdet ligger på 3,59 för att prata positivt och lutar 

mot ”delvis villig”, medan medelvärdet för att prata negativt om varumärket ligger på 

2,49 och lutar mot ”inte villig”.  Respondenternas köpvillighet hade ett medelvärde på 

4,16 vilket indikerar en hög villighet då det ligger mellan kategorierna ”delvis villig” 

och ”mycket villig”. Samtliga standardavvikelser var låga och indikerar att 

respondenterna varit relativt överens med sina svar. 

Att respondenterna har en så pass positiv inställning till varumärket Nike samt att de är 

villiga att prata positivt om varumärket och köpa dess produkter, kan bidra till att de 

där av innehar en positiv attityd gentemot de olika formerna av branded entertainment. 

Balabanis och Reynolds (2011:11) menar nämligen att ifall konsumenten innehar en 

positiv attityd gentemot ett företags varumärke, ökar risken att konsumenten även har 

en positiv attityd gentemot företagets reklamer och andra kommunikationssätt. 

5.1.3. Presentation och analys av respondenternas inställning till 
de olika formerna av branded entertainment 

Efter att ha besvarat frågor om sig själv samt varumärket Nike ombads respondenterna 

att ta ställning till de fem olika formerna av branded entertainment som jag behandlat i 

denna avhandling. De ombads inledningsvis bekanta sig med en bild och fyra 

videoklipp för att introduceras till varje form. Bilden och videoklippen kan i sin helhet 

ses här: 

• TV & Film: 
http://www.brandchannel.com/home/image.axd?picture=2011%2F6%2Fbadt
eacher_nike.jpg  

• Digitala spel: https://www.youtube.com/watch?v=PYkaYynHFZg 
• Celebrity endorsement:  https://www.youtube.com/watch?v=2gEUv7XqMwI 
• Eventmarknadsföring & sponsorskap: 

https://www.youtube.com/watch?v=19LBzDOVHb4 
• Online underhållning: https://www.youtube.com/watch?v=Tye4_9vEPIk 

 

En variansanalys med därpå följande Post Hoc-test (Bonferroni) som gjorts på 

resultatet intygade att signifikanta skillnader fanns mellan de fem olika branded 

entertainment-formerna med en signifikansnivå på 0.05. En översikt av de olika 

formernas medelvärden, standardavvikelse samt prob-värde finns sammanställd i 

tabell 3. 

 

 

http://www.brandchannel.com/home/image.axd?picture=2011%2F6%2Fbadteacher_nike.jpg
http://www.brandchannel.com/home/image.axd?picture=2011%2F6%2Fbadteacher_nike.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=PYkaYynHFZg
https://www.youtube.com/watch?v=2gEUv7XqMwI
https://www.youtube.com/watch?v=19LBzDOVHb4
https://www.youtube.com/watch?v=Tye4_9vEPIk
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Form av 
branded 

entertainment 

 

TV & film 

 

Digitala spel 

 

 

Celebrity 

endorsement 

 

Eventmf & 

sponsorskap 

 

Online  

under-

hållning 

 
Anova 

 
Statistiska mått 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 
Prob-
värde 

 
Jag är bekant med 
denna typ. 
  

 
4,59* 

(0,796) 
 

 
3,76*# 
(1,247) 

 

 
4,49# 

(0,767) 
 

 
3,87*#¤ 
(1,183) 

 
3,25*#¤ 
(1,365) 

 

 
0,000 

Jag föredrar 
traditionell reklam 
framom denna 
typ. 

 
2,90 

(0,979) 
 

 
2,91 

(0,942) 
 

 
2,87 

(1,061) 
 

 
2,53* 

(1,152) 
 

 
3,18* 

(1,132) 
 

 
0,014 

Jag anser att 
denna typ av 
reklam kan skada 
företagets rykte. 

 
2,54 

(0,953) 
 

 
2,28 

 (0,912) 
 

 
2,68* 

(1,162) 
 

 
2,07*# 
(0,951) 

 

 
2,72# 

(0,975) 

 
0,000 

Jag anser att 
denna typ kan 
väcka 
konsumentens 
uppmärksamhet. 

 
4,06 

(0,710) 

 
4,19* 

(0,675) 
 

 
4,25* 

(0,781) 

 
4,19* 

(0,738) 
 

 
3,74* 

(0,857) 

 
0,000 

Tabell 3 En sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och prob-värden för 
respondenternas inställning till de olika branded entertainment-formerna. *, #, ¤ = Det 
finns en signifikant skillnad med p<0,05. 

 

I det första påståendet mättes respondenternas kännedom till de olika formerna av 

branded entertainment. Alla formerna var för respondenterna bekanta då de låg över 3, 

men mest bekant var varumärkesintegration i TV & film (4,59) samt celebrity 

endorsement (4,49). Minst bekant var formen online underhållning (3,25). Angående 

standardavvikelsen kan ur resultatet tyda att för TV & film (0,796) samt för celebrity 

endorsement (0,767) var standardavvikelserna relativt låga vilket betyder att 

respondenterna var förhållandevis mycket överens i sina ställningstaganden i motsats 

till de andra formerna digitala spel (1,247), eventmarknadsföring & sponsorskap (1,183) 

samt online underhållning (1,365) där standardavvikelserna var relativt höga. 

Respondenterna hade således varierande ställningstaganden (se tabell 3). 

De äldsta formerna av varumärkesintegration inom branded entertainment är inom TV 

& film samt celebrity endorsement vilket kan vara orsaken till respondenternas svar. I 

de fria kommentarerna framkom att respondenterna ser varumärkesintegration genom 

TV & film som att de ”vant sig vid det, då det funnits så länge”, och celebrity 
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endorsement som ”en av de äldre formerna av reklam” samt att formen ”känns 

gammalmodig”. 

Det som bör noteras är dock att de flesta medelvärden på första påståendet tillhörde 

eller lutade mot kategorierna ”delvis av samma åsikt” och ”helt av samma åsikt”. 

Endast formen online underhållning lutade mer mot ”varken eller” kategorin, vilket 

slutligen påvisar att större delen av formerna i själva verket var bekanta eller delvis 

bekanta för respondenten.  

I detta fall mäter Post Hoc-testet hur olika respondenternas kännedom för de olika 

formerna är. Signifikanta skillnader noterades mellan samtliga former, förutom mellan 

TV & film och celebrity endorsement, digitala spel och eventmarknadsföring & 

sponsorskap samt mellan digitala spel och online underhållning. 

Det andra påståendet mätte huruvida respondenten föredrar traditionell reklam 

gentemot de olika formerna av branded entertainment. Samtliga former hamnade på 

ett medelvärde som lutar mot 3, det vill säga kategorin ”varken eller” med online 

underhållning med högst medelvärde (3,18) och eventmarknadsföring & sponsorskap 

med lägst (2,53). Beträffande standardavvikelserna var respondenterna överens för TV 

& film (0,98) och digitala spel (0,94) medan större variationer fanns för celebrity 

endorsement (1,061), eventmarknadsföring & sponsorskap (1,152) samt online 

underhållning (1,032) (se tabell 3). Genom Post hoc-testet som gjorts kan signifikanta 

skillnader noteras mellan eventmarknadsföring & sponsorskap och online 

underhållning. 

Det som mättes i det tredje påståendet var länkat till varumärket och löd: ”Jag anser 

att denna form av reklam kan skada företagets rykte”. Medelvärdena för detta 

påstående låg alla under 3, med formerna TV & film (2,54), celebrity endorsement 

(2,68) och online underhållning (2,72) med medelvärden som lutar mot varken eller 

kategorin. Formerna digitala spel (2,28) samt eventmarknadsföring & sponsorskap 

(2,07) hade lägst medelvärden och lutar mot kategorin ”delvis av annan åsikt”. Detta 

betyder att respondenterna ser formerna digitala spel och eventmarknadsföring & 

sponsorskap som former som inte kan skada varumärkets rykte och de resterande 

formerna som likgiltiga. Standardavvikelserna påvisar att respondenterna var överens 

med sina svar för alla formerna förutom för celebrity endorsement där 

standardavvikelsen var något högre, och respondenterna således aningen oense. (se 

tabell 4) Enligt post hoc-testet kunde signifikanta skillnader noteras mellan celebrity 

 



 42 

endorsement och eventmarknadsföring & sponsorskap, samt mellan online 

underhållning och eventmarknadsföring & sponsorskap. 

Det fjärde och sista påståendet var även det länkat till varumärket och mätte huruvida 

konsumenten anser att de olika formerna av branded entertainment kan väcka 

konsumentens intresse för det marknadsförda varumärket. Samtliga medelvärden låg 

över 3,5 vilket visar att majoriteten anser att alla de olika formerna av branded 

entertainment kan väcka konsumentens uppmärksamhet gentemot varumärket (se 

tabell 3). Standardavvikelserna låg på detta påstående mellan 0,68 och 0,86 vilket visar 

att respondenterna var ense om svaren. Här noterades signifikanta skillnader mellan 

online underhållning och formerna digitala spel, celebrity endorsement och 

eventmarknadsföring & sponsorskap.  

För att få en bild av hur de olika formerna av branded entertainment står mot varandra 

har en sammanfattning gjorts i tabell 4 där nummer 1 har fått högst medelvärde, 2 näst 

högst och så vidare. För att göra tabellen mer åskådlig har även det tredje påståendet 

skrivits om för läsvänlighetens skull.  

 1 2 3 4 5 
Jag är bekant med 
denna typ. 
  

TV & film 
 

Celebrity 
endorsement 

Eventmf & 
sponsorskap 

Digitala spel Online 
underhållning 

 
Jag föredrar 
denna typ framom 
traditionell reklam 

 
Eventmf & 

sponsorskap  

 
Celebrity 

endorsement  

 
TV & film 

 

 
Digitala spel 

 
Online 

underhållning 
 

Jag anser inte att 
denna typ av 
reklam kan skada 
företagets rykte. 

 
Eventmf & 

sponsorskap  

 
Digitala spel  

 
TV & film 

 

 
Celebrity 

endorsement  

 
Online 

underhållning 
 

Jag anser att 
denna typ kan 
väcka 
konsumentens 
uppmärksamhet. 

 
Celebrity 

endorsement 

 
Digitala spel  

 
Eventmf & 

sponsorskap 

 
TV & film 

 

 
Online 

underhållning 
 

Tabell 4 En rangordning av de olika branded entertainment-formerna. 

 

Enligt det första påståendet kan utläsas att TV & film samt celebrity endorsement varit 

mest bekant för respondenten. Dessa är även de äldsta formerna av branded 

entertainment. Vidare kom eventmarknadsföring & sponsorskap samt digitala spel. 

Den minst bekanta formen av branded entertainment var online underhållning. Vidare 

till påståendet huruvida respondenten föredrar de olika formerna av branded 
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entertainment framom traditionell reklam erhöll eventmarknadsföring & sponsorskap 

högst värde medan online underhållning erhöll lägst (se tabell 4).  

Formen eventmarknadsföring & sponsorskap erhöll på följande påstående angående 

huruvida det kan skada företagets rykte bäst resultat medan online underhållning fick 

lägst. På det sista påståendet fick celebrity endorsement högst medelvärde i fråga om 

huruvida det kan väcka konsumentens uppmärksamhet och online underhållning igen 

lägst. 

Bör noteras att online underhållning uppnått lägst medelvärde på samtliga påståenden, 

medan de andra formerna är mer blandade. Detta kan bero på att den formen var minst 

bekant för respondenterna. En av respondenterna kommenterade följande gällande 

online underhållning: 

”Skulle nog inte själv någonsin titta på något sådant här. Ger mig ingeting. Men ger mig heller 
inte en negativ bild av varumärket.” 

Formen kan således även ha uppnått lägst medelvärde då den setts som intetsägande, 

onödig eller som en form som inte ger konsumenten någonting. 

5.1.4. Presentation och analys av respondentens inställning till de 
olika formerna av branded entertainment 

I den andra delen av mätningen av konsumenters attityder gällande de olika formerna 

av branded entertainment mättes hurudan inställning i form av olika adjektiv 

respondenterna har gentemot de olika formerna. Motsatser i form av adjektiv användes 

som följande: ocoolt – coolt, opålitligt – äkta/uppriktigt, uttryckslöst-unikt, oattraktivt- 

tilltalande samt fantasilöst – kreativt. I tabell 5 finns en sammanställning av 

medelvärden, standardavvikelser samt prob-värden för de olika påståendena. 

Samtliga former av branded entertainment uppnådde ett medeltal över 3 vid det första 

adjektivet. Detta visar att branded entertainment i sin helhet upplevs delvis som coolt, 

med eventmarknadsföring & sponsorskap med det högsta medelvärdet på 4,12. Formen 

TV & film fick lägst medelvärde (3,38) och ses som minst coolt. Standardavvikelserna 

vid det här adjektivet var låga vilket indikerar att respondenterna är överens i sina svar. 

Enligt Post hoc-testet noterades signifikanta skillnader mellan formerna 

eventmarknadsföring & sponsorskap och TV & film, celebrity endorsement och online 

underhållning. Därtill noterades även signifikanta skillnader mellan TV & film och 

digitala spel samt mellan online underhållning och digitala spel. 
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Form av 
branded 

entertainment 

 
TV & film 

 
Digitala 

spel 
 

 
Celebrity 

endorsement 

 
Eventmf & 

sponsorskap 

 
Online 
under-

hållning 

 
Anova 

 
Statistiska mått 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

Prob-
värde 

Ocoolt – 
Coolt  

3,38* 
(0,754) 

4,03* 
(0,880) 

3,63# 
(0,929) 

4,12*# 
(0,873) 

3,59# 
(1,082) 

0,000 
 

Opålitligt – 
Äkta/Uppriktigt 

2,78* 
(0,709) 

3,44*# 
(0,835) 

2,78#¤ 
(0,990) 

3,94*#¤+ 
(0,896) 

3,01+ 
(1,000) 

0,000 

Uttryckslöst – 
Unikt 

2,90*+ 
(0,813) 

3,71*# 
(0,830) 

2,94#¤ 
(0,808) 

3,81*¤ 
(0,851) 

3,74*¤+ 
(1,031) 

0,000 
 

Oattraktivt – 
Tilltalande 

3,29* 
(0,976) 

3,72# 
(0,861) 

3,65 
(0,806) 

4,00*¤ 
(0,810) 

3,25#¤ 
(1,056) 

0,000 
 

Fantasilöst – 
Kreativt 

3,37* 
(0,976) 

4,01*# 
(0,723) 

2,87*# 
(0,960) 

4,04*# 
(0,721) 

3,95*# 
(0,905) 

0,000 

Tabell 5 En sammanställning av medelvärden, standardavvikelser och prob-värden för 
respondenternas inställning till de olika branded entertainment-formerna. *, #, ¤, + = Det 
finns en signifikant skillnad med p<0,05. 

 

Angående formernas uppriktighet fick tre av formerna ett medelvärde över 3: 

eventmarknadsföring & sponsorskap (3,94), digitala spel (3,44) samt online 

underhållning (3,01). Dessa former ses således som aningen äkta/uppriktiga medan de 

två resterande, TV & film (2,78) samt celebrity endorsement (2,78) ses som aningen 

opålitliga. Standardavvikelserna här ligger på 1,000 och under (se tabell 5). 

Signifikanta skillnader noterades mellan digitala spel och följande former: tv & film, 

celebrity endorsement och eventmarknadsföring & sponsorskap, och också mellan tv & 

film och eventmarknadsföring & sponsorskap samt mellan celebrity endorsement och 

eventmarknadsföring & sponsorskap och celebrity endorsement. Slutligen fanns även 

signifikanta skillnader mellan online underhållning och eventmarknadsföring & 

sponsorskap. 

Vid det tredje påståendet gällande huruvida formen ansågs som unik sågs även här som 

i det andra påståendet, eventmarknadsföring & sponsorskap (3,81), digitala spel (3,71) 

och online underhållning (3,74) som mest unika, medan TV & film (2,90) samt 

celebrity endorsement (2,94) hamnade på ett medelvärde under 3, och ses således som 

mest uttryckslösa av samtliga former. Standardavvikelserna vid det tredje påståendet 

var relativt låga, alla mellan 0,808 och 1,056. Signifikanta skillnader noterades mellan 

alla formerna av branded entertainment förutom för TV & film och celebrity 

endorsement, samt för digitala spel med online underhållning eller 

eventmarknadsföring & sponsorskap. 
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Vid det fjärde påståendet undersöktes huruvida respondenterna såg formen av branded 

entertainment som tilltalande. Samtliga former uppnådde ett medelvärde på över 3. 

Online underhållning (3,25) och TV & film (3,29) sågs som minst tilltalande medan 

eventmarknadsföring & sponsorskap sågs som mest tilltalande med ett medelvärde på 

4,00. Standardavvikelserna här låg mellan 0,806 och 1,056 och signifikanta skillnader 

noterades mellan TV & film och eventmarknadsföring & sponsorskap, mellan digitala 

spel och online underhållning samt mellan online underhållning och 

eventmarknadsföring & sponsorskap. 

Det sista adjektivet som undersöktes var kreativt/fantasilöst. Formen celebrity 

endorsement sågs här som minst kreativt med ett medelvärde på 2,97 och den enda 

formen som låg under ett medelvärde på 3. De resterande formerna fick alla ett 

medelvärde på över 3, och som den mest kreativa formen av branded entertainment 

sågs eventmarknadsföring & sponsorskap med ett medelvärde på 4,04. 

Standardavvikelserna här låg mellan 0,721 och 0,976 vilka alla kan ses som låga tal, det 

vill säga, respondenterna var överens med sina svar. 

För att göra tabellen mer överskådlig har formerna och adjektiven sammanfattats i en 

tabell (se tabell 6) som rangordnar dem på basen av medelvärden, med de former som 

erhållit högst medelvärde i kolumn 1 och minst i kolumn 5. För att göra tabellen mer 

åskådlig har de olika formerna även färglagts. De former som erhållit medelvärden som 

ligger under 3 det vill säga, de former som anses luta mer mot de negativa adjektiven 

har färgats röda. 

 1 2 3 4 5 
Coolt (1) –  
Ocoolt (5)  

Eventmf & 
sponsorskap  

Digitala spel 
 

Celebrity 
endorsement 

Online under-
hållning 

TV & film 

Äkta/Uppriktigt (1) –  
Opålitligt (5) 

Eventmf & 
sponsorskap 

Digitala spel 
 

Online under-
hållning 

Celebrity 
endorsement 

TV & film 

Unikt (1) – 
Uttryckslöst (5) 

Eventmf & 
sponsorskap 

Online under-
hållning 

Digitala spel 
 

Celebrity 
endorsement 

TV & film 

Tilltalande (1) –  
Oattraktivt (5) 

Eventmf & 
sponsorskap 

Digitala spel 
 

Celebrity 
endorsement 

TV & film Online under-
hållning 

Kreativt (1) –  
Fantastilöst (5) 

Eventmf & 
sponsorskap 

Digitala spel 
 

Online under-
hållning 

TV & film Celebrity 
endorsement 

Tabell 6 En rangordning av de olika branded entertainment-formerna. 

 

I tabell 6 kan utläsas att den form av branded entertainment som fått mest positiva 

adjektiv är formen eventmarknadsföring & sponsorskap. Denna form erhöll högst 

medeltal på samtliga adjektiv. Företag borde således satsa på att skapa 
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varumärkesintegration inom denna kategori för att nå ut till konsumenter inom 

generation Y. Där efter ses formen digitala spel som mest positiv var efter online 

underhållning kommer. 

De former som fått lägst medelvärden är celebrity endorsement och TV & film. Dessa 

former var mest bekanta för respondenterna från tidigare och kan således tänkas 

påminna mest om traditionell reklam och där med ses som mest negativa då 

generationen i fråga har visat en negativ syn gentemot traditionell reklam.  

5.1.5. Presentation och analys av attitydernas inverkan på imagen 

Målet med den sista statistiska delen i enkäten var att undersöka huruvida 

respondentens inställning till varumärket förändrats efter att ha reflekterat enskilt över 

de olika formerna av branded entertainment. I tabell 7 följer en sammanställning av 

medelvärden, standardavvikelser samt prob-värden för de olika formerna. 

 
Form av 
branded 

entertainment 

 
TV & film 

 
Digitala 

spel 
 

 
Celebrity 

endorsement 

 
Eventmf & 

sponsorskap 

 
Online 
under-

hållning 

 
Anova 

 
Statistiska mått 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 
Medelvärde 
(standard-
avvikelse) 

 
Prob-
värde 

Din inställning till 
varumärket 
 

3,00* 
(0,386) 

3,32* 
(0,633) 

3,19 
(0,553) 

3,46*# 
(0,609) 

3,10# 
(0,715) 

0,000 

Villighet att prata 
positivt om 
varumärket 

3,04* 
(0,364) 

3,25 
(0,608) 

3,18 
(0,487) 

3,43*# 
(0,606) 

3,15# 
(0,697) 

0,002 

Villighet att prata 
negativt om 
varumärket 

3,04 
(0,320) 

2,88 
(0,474) 

 

2,97 
(0,344) 

2,85 
(0,432) 

2,97 
(0,488) 

0,059 

Villighet att köpa 
produkter från 
varumärket 

3,04* 
(0,438) 

3,25 
(0,557) 

3,24 
(0,522) 

3,29* 
(0,600) 

3,10 
(0,428) 

0,021 

Tabell 7 En sammanställning över medelvärden, standardavvikelser och prob-värden för 
den inverkan de olika branded entertainment-formerna haft på varumärket. *, #, ¤ = Det 
finns en signifikant skillnad med p<0,05. 

 

Vid det första påståendet, ombads respondenten svara på huruvida inställningen till 

varumärket Nike förändrats efter att ha bekantat sig med de olika formerna av branded 

entertainment. Samtliga medelvärden låg mellan 3,00 och 3,46, vilket indikerar att 
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ingen förändring eller liten förbättring skett för inställningen till varumärket efter att 

ha sett och reflekterat över formerna. Störst förbättring för inställningen hade formen 

eventmarknadsföring & sponsorskap med ett medelvärde på 3,46 och minst hade 

formen tv & film med medelvärde på 3,00. Standardavvikelserna för samtliga former 

var även låga vilket indikerar att respondenterna var överens om sina svar. Ingen eller 

mycket små förbättringar för inställningen till varumärket kan således utläsas ur 

resultatet. Signifikanta skillnader noterades mellan formerna TV & film och digitala 

spel samt eventmarknadsföring & sponsorskap. Där till fanns även signifikanta 

skillnader mellan online underhållning samt eventmarknadsföring & sponsorskap. 

Det andra påståendet som frågade hur villigheten att prata positivt om varumärket 

förändrats visade liknande resultat som det första. Samtliga medelvärden låg mellan 

3,04 och 3,43 med TV & film med minst förbättring och eventmarknadsföring & 

sponsorskap med mest förbättring. Även här var respondenterna överens över svaren 

då samtliga standardavvikelser var låga. Signifikanta skillnader noterades mellan TV & 

film och eventmarknadsföring & sponsorskap samt mellan online underhållning och 

eventmarknadsföring & sponsorskap. 

Angående respondenternas förändring i att prata negativt om varumärket framkom 

heller ingen tydlig förändring. Samtliga medelvärden låg mellan 2,85 och 3,04 med 

eventmarknadsföring & sponsorskap med lägst medelvärde och TV & film med högst. 

Även här var standardavvikelserna för de olika formerna låga. Inga signifikanta 

skillnader mellan formerna noterades för detta påstående. 

Vid det sista påståendet frågades huruvida köpvilligheten förändrats efter att ha 

reflekterat över respektive form av branded entertainment. Här låg samtliga 

medelvärden mellan 3,04 och 3,29 vilket indikerar på ingen förändring. 

Standardavvikelsen var låg för samtliga former av branded entertainment och en 

signifikant skillnad noterades mellan TV & film och eventmarknadsföring & 

sponsorskap.  

I tabell 8 rangordnas de olika formerna av branded entertainment i form av förändring. 

Den form som erhållit högst medelvärde listas i kolumn 1, näst högst i kolumn 2 och så 

vidare. Den form som ligger i kolumn 1 ses alltså som mest positivt och den form som 

ligger i kolumn 5 bör betraktas som mest negativt. För läsvänligheten har det tredje 

påståendet i tabellen skrivits om. 
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Den form av branded entertainment som enligt resultatet förbättrar inställningen mest 

till varumärket är formen eventmarknadsföring & sponsorskap. Denna form fick även 

mest positivt resultat i de två föregående frågorna. I de fria kommentarerna svarade 

respondenterna angående formen bland annat ”Igen, denna forms reklam är i min 

åsikt bättre och mera tilltalande än de föregående typerna” samt ”Win-win-situation 

för sponsorn och evenemangsplaneraren, eventuellt win-situation även för tittaren 

om denna är intresserad av evenemanget och typen av produkt som marknadsförs”. 

Förändring av 
konsumentens.. 

1 
 

2 3 4 5 

..inställning till 
varumärket 
 

Eventmf & 
sponsorskap 

Digitala spel Celebrity 
endorsement 

Online 
underhållning 

TV & film 

..villighet att prata 
positivt om 
varumärket 

Eventmf & 
sponsorskap 

Digitala spel Celebrity 
endorsement 

Online 
underhållning 

TV & film 

..villighet att inte 
prata negativt om 
varumärket 

Eventmf & 
sponsorskap 

Digitala spel  Celebrity 
endorsement 

Online 
underhållning 

TV & film 

..villighet att köpa 
produkter från 
varumärket 

Eventmf & 
sponsorskap 

Digitala spel Celebrity 
endorsement 

Online 
underhållning 

TV & film 

Tabell 8 En rangordning av de olika branded entertainment-formerna i fråga om inverkan. 

 

Den formen av branded entertainment som gav näst mest positiv inverkan på 

varumärket var formen digitala spel. En respondent svarade följande om formen: ” 

Mycket bra och "kul" sätt att röra sig bort från sina huvudprodukter och samtidigt 

behålla sina kärnvärden.” Var efter formen celebrity endorsement kom där 

respondenterna bland annat gav kommentarer som ”Det är mycket beroende på vem 

som är kändisen för att tilltala målgruppen.” och ”Känns gammalmodigt. Förutsätter 

en stark identifiering eller idoldyrkan gentemot kändisen.”. Online underhållning 

hade näst minst positiv inverkan på varumärket och formen TV & film fick lägst. 

Bör dock noteras att samtliga former erhöll medelvärden mellan 2,85 och 3,46 vilket 

indikerar på en mycket liten förbättring/försämring av varumärkesimagen eller en 

inverkan som hamnar på ”ingen förändring”. 

5.2. Slutsats och implikationer 

För att enkelt kunna besvara forskningsfrågorna har en sammanställning av enkätens 

frågor och påståenden gjorts indelat i fyra delar (se tabell 9). Medelvärdena som 
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presenterats analyseras på basen av en 1-5 skala där 1 ses som mest negativ och 5 som 

mest positiv. 3 ses som neutral i alla frågor/påståenden. Först ut är frågorna om 

varumärket Nike, följt av attitydfrågorna för de enskilda formerna av branded 

entertainment samt sist frågorna gällande inverkan på varumärkesimagen. Samtliga 

former av branded entertainment har slagits ihop till en för att kunna analysera 

branded entertainment i sin helhet. Några av påståendena har även skrivits om för 

läsvänligheten. 

 
Konsumentens.. 
 

 
Nike 

..inställning till varumärket 3,96 

..villighet att prata positivt om varumärket 3,59 

..villighet att inte prata negativt om varumärket 3,51 

..villighet att köpa produkter från varumärket 4,16 
 
Konsumenten.. 
 

 
Branded 

entertainment 
..är bekant med denna typ. 3,99 
..föredrar denna reklam framom traditionell reklam 3,12 
..anser att denna typ av reklam inte kan skada företagets rykte. 3,54 
..anser att denna typ kan väcka konsumentens uppmärksamhet. 4,09 
 
Konsumenten anser branded entertainment vara.. 
 

 
Branded 

entertainment 
..coolt 3,75 
..äkta/uppriktigt 3,19 
..unikt 3,41 
..tilltalande 3,58 
..kreativt 3,65 
 
Förändring av konsumentens.. 
 

 
Branded 

entertainment 
..inställning till varumärket 3,21 
..villighet att prata positivt om varumärket 3,21 
..villighet att inte prata negativt om varumärket 3,06 
..villighet att köpa produkter från varumärket 3,19 

Tabell 9 En sammanställning över medelvärden för samtliga former av branded 
entertainment samt till det marknadsförda varumärket. 

 

Gällande den första frågeställningen, ”hurudan inställning har konsumenten gentemot 

varumärket Nike” kan konstateras att är positiv då samtliga medelvärden ligger över 

3,5 vilket indikerar en inställning som är ”positiv” eller ”mycket positiv”. Villigheten att 

prata positivt om varumärket är även hög (3,59) samt villigheten att inte prata negativt 

om varumärket (3,51). Även köpvilligheten är mycket hög och ligger på ett medelvärde 
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på 4,16. Då inställningen till varumärket är positiv borde således även enligt teorin 

inställningen till varumärkets reklamer vara positiv, vilket framkommer i de två 

följande frågorna angående branded entertainment. 

Angående den andra frågeställningen ”hurudana attityder har konsumenten gentemot 

branded entertainment vid detta företag?” kan konstateras att för branded 

entertainment som helhet föredrar inte konsumenten varken traditionell reklam eller 

branded entertainment framom den andra. Det som framkom i avsnitt 5.3.1 var dock 

att den formen av branded entertainment som föredrogs mest av alla i jämförelse med 

traditionell reklam var formen eventmarknadsföring & sponsorskap. Respondenterna 

tror dock att branded entertainment kan väcka konsumenters intresse och inte kunna 

skada varumärket rykte. Angående de olika adjektiv som undersöktes sågs branded 

entertainment i sin hehet som ”coolt”, tilltalande och kreativt. 

Den tredje och sista forskningsfrågan löd ”Vilken effekt har konsumentens attityder till 

branded entertainment på företaget Nikes varumärkesimage?”. Resultaten visade 

medelvärden för samtliga påståenden på över 3, men under 3,5 vilket indikerar på 

ingen effekt på varumärkesimagen. 

Det kan slutligen konstateras att konsumenten har en delvis positiv inställning till 

branded entertainment. Inställningen till varumärket påverkas inte av dessa attityder 

men resultaten lutar delvis mot en liten förbättring. Den form av branded 

entertainment som överlag fick mest positiv respons var eventmarknadsföring & 

sponsorskap och därmed även den form av branded entertainment företag borde satsa 

på att använda sig av inom sin marknadsföring om målgruppen är generation Y. Denna 

form var även den som inverkade med störst förbättring på det marknadsförda 

varumärket. 

 

5.3. Resultatens tillförlitlighet 

Både för kvantitativa och kvalitativa undersökningar krävs att man utvärderar sina 

datainsamlingsmetoder. För att undersökningen ska kunna ses som tillförlitlig krävs att 

reliabiliteten och validiteten diskuteras närmare. 
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5.3.1. Undersökningsresultatens reliabilitet 

Traditionellt menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet mätmetodens förmåga att 

stå emot slumpmässiga fel. Reliabiliteten måste således vara mycket god för att en 

undersökning ska vara valid (Christensen et al., 2010:291). I denna undersökning har 

reliabiliteten uppnåtts genom att erhålla tillräckligt många respondenter.  

För att kunna säga att en mätning är reliabel bör man erhålla samma resultat när man 

använder samma mätmetod vid upprepade mättillfällen (Christensen et al., 2010:291). 

Reliabiliteten är även ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen i övrigt lika omständigheter 

(Bell 2000:89). Respondenterna i undersökningen fick alla besvara exakt samma 

enkät, och ta del av samma information. Respondenterna fick även besvara enkäten 

utan tidspress och då de själv önskade. Utöver detta svarade även samtliga 

respondenter på enkäten via webben. Detta ger en hög reliabilitet då de alla utsatts för 

samma omständigheter. 

För att få reliabla svar gäller att den typografiska utformningen av formuläret håller 

god kvalitet: ju lättare att fylla i svaren, desto större precision (Trost 2012:62). Det är 

viktigt att kontrollera att respondenterna som ska besvara enkäten uppfattar den som 

forskaren tänkt sig. Instruktionerna för enkäten och dess enskilda frågor måste vara 

noggrant beskrivna samtidigt som forskaren måste se till att enkäten är uppställd på ett 

sådant vis att den är lätt att besvara. Frågornas formulering ska inte gå att 

missuppfattas för att undersökningsresultaten ska kunna ses som reliabla. (Patel & 

Davidson 2010:102) Enkäten testades på tre personer innan den skickades ut till de 

utvalda respondenterna. Detta för att gå igenom hur frågorna uppfattades, ifall någon 

fråga missuppfattades eller var svårförståelig och huruvida enkäten var lätt att besvara. 

En diskussion med testgruppen hölls innan enkäten finslipades och skickades ut till de 

utvalda respondenterna. Detta bidrog till en högre reliabilitet. 

5.3.2. Undersökningsresultatens validitet 

Validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska 

mäta eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel, saknar den också validitet, men bara 

för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara det. (Bell 2000:90) För att 

besvara syftet med undersökningen och mäta rätt faktorer baserades enkäten på tre 

forskningsfrågor. För att ännu höja validiteten i undersökningen diskuterades även 
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enkätens frågor och påståenden med testgruppen bestående av tre personer för att 

säkerställa att de förstått frågorna rätt.  

Då en kvantitativ undersökning med fasta frågor inte kan få fram exakt vad 

respondenten tänker, innehöll enkäten även en del med kvalitativa frågor där 

respondenten fritt fick kommentera. Detta höjde validiteten ytterligare. 

5.4. Forskningsetik 

För att undersökningen ska kunna benämnas som etisk korrekt bör integriteten, 

frivilligheten och konfidentialiteten garanteras (Bell 2000:39). Undersökningen får 

heller inte medföra några skadliga konsekvenser för deltagarna, i form av att 

respondenternas fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande hamnar i farozonen 

(Ruane 2006:29). 

Deltagarna bör även ge sitt samtycke att delta i undersökningen. Samtyckesprincipen 

handlar om människors rättighet att på egen hand bestämma om de vill vara med i 

forskningsprojektet eller inte. Deltagarna bör få full information om alla aspekter av 

undersökningen som kan påverka deras beslut om delaktighet. Därtill bör 

respondenten ha tillgång att när som helst under undersökningsprocessen kunna dra 

sig ur undersökningen. (Ruane 2006:31) 

Avhandlingens undersökning har varit helt och hållet frivillig. De utvalda 

respondenterna har fått information i form av ett följebrev som förklarar vad 

undersökningen behandlar och vad resultaten kommer användas till. Därtill har 

respondenterna själva fått bestämma huruvida de väljer att delta i undersökningen eller 

inte. De har även fått möjligheten att avbryta deltagandet i undersökningen genom att 

inte fullfölja att svara på de frågor och påståenden som frågats i enkäten. 

Respondenternas konfidentialitet har likaså bevarats då de svar respondenterna givit 

inte kunnat kopplas till dem personligen. Undersökningsresultaten har således erhållits 

genom ett etiskt förhållningssätt. 
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6 SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling var att fastställa hurudana attityder generation Y har 

gentemot marknadsföringssättet branded entertainment samt undersöka attitydernas 

inverkan till det marknadsförda företagets varumärkesimage. På basen av den 

teoretiska referensramen och för att kunna besvara syftet utvecklades tre stycken 

forskningsfrågor som stod som grund för den enkätundersökning som genomfördes i 

den empiriska undersökningen. Genom en analys av det erhållna resultatet som 

framkommit ur den empiriska undersökningen, länkat med den teori som diskuterats i 

den teoretiska referensramen kunde frågeställningarna besvaras och syftet med 

undersökningen hade därmed uppnåtts. 

Generation Y föredrar bevisligen inte branded entertainment framom traditionell 

reklam. Den form som föredrogs bäst av de olika formerna av branded entertainment 

var dock eventmarknadsföring & sponsorskap. I sin helhet har generationen en delvis 

positiv attityd mot branded entertainment. Även om det ur resultatet framkom att 

generationen inte varken föredrar traditionell reklam framom branded entertainment 

eller vice versa sågs branded entertainment ändå som tilltalande, kreativt och ”coolt”. 

Attityderna till branded entertainments inverkan på det marknadsförda varumärket 

visade sig ha ingen eller mycket liten inverkan på dess image och påverkades delvis av 

tidigare upplevda attityder gentemot det marknadsförda företaget. Den form av 

branded entertainment som visade sig ha mest positiv inverkan på varumärkesimagen 

var formen eventmarknadsföring & sponsorskap och därmed den av formerna som 

företag borde satsa mest på ifall de vill nå ut till generation Y. 

I och med att nya former av branded entertainment växer fram kontinuerligt vore det 

intressant för framtida forskning att undersöka andra former av branded 

entertainment än de jag valt att fokusera på i min studie. Då tiderna ändras vore det 

även intressant att undersöka andra generationers attityder till kommunikationssättet, 

eller varför inte undersöka exakt den undersökningen jag gjort om, låt oss säga 5 år för 

att se huruvida resultaten ändrats.  

Kan slutligen konstateras att branded entertainment till viss mån har en positiv 

inverkan på generation Y men påverkar inte den varumärkesimage generationen har 

gentemot det marknadsförda företaget. Nya metoder och varianter av 

kommunikationssättet växer fram kontinuerligt och endast tiden kan utvisa hurudana 

typer som i framtiden kommer utvecklas.  
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BILAGA 1 ENKÄT 

 

 
Denna enkät utförs inom ramen för Svenska handelshögskolans 
ekonomiestuderande Linnéa Södergrans magisterexamen i 
marknadsföring. 
 
 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
 
 
 
Kön □ Man 
 □ Kvinna 
 
 
 
 
 
Ålder □ 18-21 
 □ 22-25 
 □ 26-29 
 □ 30-34 
 
 
 
 
 
 
Hemort 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildning 
Exempelvis: grundskola, yrkesskola, gymnasium, yrkeshögskola eller universitet. 
 
_________________________ 
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Känner du till varumärket Nike? 
 
 □ Ja 
 □ Nej 
 
 
 
 
Vad har du för inställning till varumärket Nike? 
Vänligen fyll i skalan nedan där 1 = mycket negativ inställning, 2 = negativ 
inställning, 3 = neutral inställning 4 =positiv inställning och 5 = mycket positiv 
inställning. 
 
 

 1 2 3 4 5  

Mycket negativ         ○      ○         ○        ○        ○ Mycket positiv 

 
 
 
 
Hur stor del av dina sportkläder och sportutrustning är av varumärket 
Nike? 
 
 □ 0-20 % 
 □ 21-40 % 
 □ 41-60 % 
 □ 61-80 % 

□ 81-100 % 
 
 
 
 
 
 
Hur villig är du att: 
 

 
Inte alls 

villig 
Inte 
villig 

Varken 
eller 

Delvis 
villig 

Mycket 
villig 

Prata positivt om Nike  
för vänner och familj            ○        ○           ○          ○           ○ 

Prata negativt om Nike för 
vänner och familj            ○        ○           ○          ○           ○ 

Köpa produkter från Nike            ○        ○           ○          ○           ○ 
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TV & FILM 
 
Varumärkesintegration i TV & film hänvisar till traditionell produktplacering där 
varumärken integreras i filmer eller TV-serier. Vänligen bekanta dig med följande 
stillbild ur filmen Bad Teacher som ger ett exempel på varumärkesintegration inom 
denna kategori: 
http://www.brandchannel.com/home/image.axd?picture=2011%2F6%2Fbadteacher
_nike.jpg  
 
 
 

 

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Varken 
eller 

Delvis av 
samma 

åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Jag är bekant med denna typ av 
varumärkesintegration från tidigare. 
 

         ○         ○        ○         ○         ○ 

Jag föredrar traditionell reklam framom 
denna typ av varumärkesintegration. 
 

         ○         ○        ○           ○          ○ 

Jag anser att denna typ av 
varumärkesintegration kan skada det 
marknadsförda varumärkets rykte. 
 

         ○         ○         ○          ○          ○ 

Jag tror att denna typ av 
varumärkesintegration kan väcka 
konsumentens uppmärksamhet för det 
marknadsförda varumärket. 
 
 
 

        ○        ○        ○          ○          ○ 

 

Hur skulle du beskriva varumärkesintegration genom TV & film? Vänligen 
ta ställning till adjektiven nedan. 
 

 1 2 3 4 5  
Omodernt          ○        ○        ○          ○     ○ Coolt 

Opålitligt          ○        ○        ○          ○     ○ Äkta/Uppriktigt 

Uttryckslöst          ○        ○        ○          ○     ○ Unikt 

Oattraktivt          ○        ○        ○          ○     ○ Tilltalande 

Fantasilöst          ○        ○        ○          ○     ○ Kreativt 

       
  
 
 
 

 

http://www.brandchannel.com/home/image.axd?picture=2011%2F6%2Fbadteacher_nike.jpg
http://www.brandchannel.com/home/image.axd?picture=2011%2F6%2Fbadteacher_nike.jpg
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Efter att ha sett exempel på denna typ av varumärkesintegration, fyll i 
följande påståenden: 
 

 
 Försämrats Delvis 

försämrats 
Ingen 

förändring 
Delvis 

förbättrats Förbättrats 

Min inställning till 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
positivt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
negativt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att köpa 
produkter från 
varumärket har 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

  
 
 
 
Eventuell kommentar gällande varumärkesintegration i TV & film: 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  
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Digitala spel 

Varumärkesintegration i digitala spel hänvisar till varumärken som integreras i 
handlingar i digitala spel eller spel som byggs upp helt och hållet kring ett specifikt 
varumärke.  
 
Vänligen bekanta dig med följande filmklipp som ger ett exempel på 
varumärkesintegration i digitala spel, i detta fall Nikes spel som är gjort tillsammans 
med Kinect för Xbox 360: https://www.youtube.com/watch?v=PYkaYynHFZg  
 

 

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Varken 
eller 

Delvis av 
samma 

åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Jag är bekant med denna typ av 
varumärkesintegration från tidigare. 
 

         ○         ○        ○         ○         ○ 

Jag föredrar traditionell reklam framom 
denna typ av varumärkesintegration. 
 

         ○         ○        ○           ○          ○ 

Jag anser att denna typ av 
varumärkesintegration kan skada det 
marknadsförda varumärkets rykte. 
 

         ○         ○         ○          ○          ○ 

Jag tror att denna typ av 
varumärkesintegration kan väcka 
konsumentens uppmärksamhet för det 
marknadsförda varumärket. 
 
 
 

        ○        ○        ○          ○          ○ 

 

Hur skulle du beskriva varumärkesintegration genom digitala spel? 
Vänligen ta ställning till adjektiven nedan. 
 

 1 2 3 4 5  
Omodernt          ○        ○        ○          ○     ○ Coolt 

Opålitligt          ○        ○        ○          ○     ○ Äkta/Uppriktigt 

Uttryckslöst          ○        ○        ○          ○     ○ Unikt 

Oattraktivt          ○        ○        ○          ○     ○ Tilltalande 

Fantasilöst          ○        ○        ○          ○     ○ Kreativt 

       
  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYkaYynHFZg
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Efter att ha sett exempel på denna typ av varumärkesintegration, fyll i 
följande påståenden: 
 

 
 Försämrats Delvis 

försämrats 
Ingen 

förändring 
Delvis 

förbättrats Förbättrats 

Min inställning till 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
positivt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
negativt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att köpa 
produkter från 
varumärket har 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

  
 
 
 
Eventuell kommentar gällande varumärkesintegration i digitala spel: 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  

 



 66 

Celebrity endorsement 

Varumärkesintegration inom kategorin kändisreklam hänvisar till företag som 
använder sig av en känd person för att marknadsföra sin produkt eller sitt 
varumärke (eng. celebrity endorsement).  
 
Vänligen bekanta dig med följande filmklipp som ger ett exempel på kändisreklam 
genom den amerikanska friidrottaren Allyson Felix för Nike: 
https://www.youtube.com/watch?v=2gEUv7XqMwI  
 

 

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Varken 
eller 

Delvis av 
samma 

åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Jag är bekant med denna typ av 
varumärkesintegration från tidigare. 
 

         ○         ○        ○         ○         ○ 

Jag föredrar traditionell reklam framom 
denna typ av varumärkesintegration. 
 

         ○         ○        ○           ○          ○ 

Jag anser att denna typ av 
varumärkesintegration kan skada det 
marknadsförda varumärkets rykte. 
 

         ○         ○         ○          ○          ○ 

Jag tror att denna typ av 
varumärkesintegration kan väcka 
konsumentens uppmärksamhet för det 
marknadsförda varumärket. 
 
 
 

        ○        ○        ○          ○          ○ 

 

Hur skulle du beskriva varumärkesintegration genom kändisreklam? 
Vänligen ta ställning till adjektiven nedan. 
 

 1 2 3 4 5  
Omodernt          ○        ○        ○          ○     ○ Coolt 

Opålitligt          ○        ○        ○          ○     ○ Äkta/Uppriktigt 

Uttryckslöst          ○        ○        ○          ○     ○ Unikt 

Oattraktivt          ○        ○        ○          ○     ○ Tilltalande 

Fantasilöst          ○        ○        ○          ○     ○ Kreativt 

       
  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2gEUv7XqMwI
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Efter att ha sett exempel på denna typ av varumärkesintegration, fyll i 
följande påståenden: 
 

 
 Försämrats Delvis 

försämrats 
Ingen 

förändring 
Delvis 

förbättrats Förbättrats 

Min inställning till 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
positivt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
negativt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att köpa 
produkter från 
varumärket har 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

  
 
 
 
Eventuell kommentar gällande varumärkesintegration i kändisreklam: 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  
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Eventmarknadsföring & sponsorskap 

Varumärkesintegration inom eventmarknadsföring och sponsorskap hänvisar till 
evenemang och andra tillställningar där varumärken har en integrerad roll i ett 
evenemang eller evenemang som helt och hållet skapats av varumärket.  
 
Vänligen bekanta dig med följande filmklipp som ger ett exempel på 
varumärkesintegration genom eventmarknadsföring, i detta fall Nike Blast som är ett 
tvådagars träningsevent som innehåller bland annat ledda pass, föreläsningar och 
shower: https://www.youtube.com/watch?v=19LBzDOVHb4  
 
 
 

 

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Varken 
eller 

Delvis av 
samma 

åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Jag är bekant med denna typ av 
varumärkesintegration från tidigare. 
 

         ○         ○        ○         ○         ○ 

Jag föredrar traditionell reklam framom 
denna typ av varumärkesintegration. 
 

         ○         ○        ○           ○          ○ 

Jag anser att denna typ av 
varumärkesintegration kan skada det 
marknadsförda varumärkets rykte. 
 

         ○         ○         ○          ○          ○ 

Jag tror att denna typ av 
varumärkesintegration kan väcka 
konsumentens uppmärksamhet för det 
marknadsförda varumärket. 
 
 
 

        ○        ○        ○          ○          ○ 

 

Hur skulle du beskriva varumärkesintegration genom event-
marknadsföring & sponsorskap? Vänligen ta ställning till adjektiven 
nedan. 
 

 1 2 3 4 5  
Omodernt          ○        ○        ○          ○     ○ Coolt 

Opålitligt          ○        ○        ○          ○     ○ Äkta/Uppriktigt 

Uttryckslöst          ○        ○        ○          ○     ○ Unikt 

Oattraktivt          ○        ○        ○          ○     ○ Tilltalande 

Fantasilöst          ○        ○        ○          ○     ○ Kreativt 

       
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=19LBzDOVHb4
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Efter att ha sett exempel på denna typ av varumärkesintegration, fyll i 
följande påståenden: 
 

 
 Försämrats Delvis 

försämrats 
Ingen 

förändring 
Delvis 

förbättrats Förbättrats 

Min inställning till 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
positivt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
negativt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att köpa 
produkter från 
varumärket har 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

  
 
 
 
Eventuell kommentar gällande varumärkesintegration i 
eventmarknadsföring & sponsorskap: 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  
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Online underhållning 

Varumärkesintegration inom eventmarknadsföring och sponsorskap hänvisar till 
evenemang och andra tillställningar där varumärken har en integrerad roll i ett 
evenemang eller evenemang som helt och hållet skapats av varumärket.  
 
Vänligen bekanta dig med följande filmklipp som ger ett exempel på 
varumärkesintegration genom onlineunderhållning, i detta fall en teaser från Nikes 
animerade kortfilm "The Last Game": 
https://www.youtube.com/watch?v=Tye4_9vEPIk 
 

 

Helt av 
annan 
åsikt 

Delvis 
av 

annan 
åsikt 

Varken 
eller 

Delvis av 
samma 

åsikt 

Helt av 
samma 

åsikt 

Jag är bekant med denna typ av 
varumärkesintegration från tidigare. 
 

         ○         ○        ○         ○         ○ 

Jag föredrar traditionell reklam framom 
denna typ av varumärkesintegration. 
 

         ○         ○        ○           ○          ○ 

Jag anser att denna typ av 
varumärkesintegration kan skada det 
marknadsförda varumärkets rykte. 
 

         ○         ○         ○          ○          ○ 

Jag tror att denna typ av 
varumärkesintegration kan väcka 
konsumentens uppmärksamhet för det 
marknadsförda varumärket. 
 
 
 

        ○        ○        ○          ○          ○ 

 

Hur skulle du beskriva varumärkesintegration genom online 
underhållning? Vänligen ta ställning till adjektiven nedan. 
 

 1 2 3 4 5  
Omodernt          ○        ○        ○          ○     ○ Coolt 

Opålitligt          ○        ○        ○          ○     ○ Äkta/Uppriktigt 

Uttryckslöst          ○        ○        ○          ○     ○ Unikt 

Oattraktivt          ○        ○        ○          ○     ○ Tilltalande 

Fantasilöst          ○        ○        ○          ○     ○ Kreativt 

       
  
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tye4_9vEPIk
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Efter att ha sett exempel på denna typ av varumärkesintegration, fyll i 
följande påståenden: 
 

 
 Försämrats Delvis 

försämrats 
Ingen 

förändring 
Delvis 

förbättrats Förbättrats 

Min inställning till 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
positivt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att prata 
negativt om 
varumärket har 
 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

Min villighet att köpa 
produkter från 
varumärket har 

           ○             ○             ○             ○             ○ 

  
 
 
 
Eventuell kommentar gällande varumärkesintegration i online 
underhållning: 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________  
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BILAGA 2 FÖLJEBREV 

 

Hej! 

 

 

Jag håller för tillfället på och skriver min magistersavhandling i marknadsföring och 

skulle behöva er hjälp. Syftet med avhandlingen är att utreda hurudana attityder 

konsumenten har till fem olika typer av marknadsföringsformer som alla tillhör 

kategorin ”Branded entertainment”. 

För att kunna genomföra undersökningen ber jag er vänligen fylla i den enkät du hittar 

länkad nedan. Svarstiden för enkäten går ut 22.9.2014, men svara gärna redan idag! 

 

Det är ett rätt nytt tema som jag studerar och i min enkät kommer du att få ta del av en 

bild och fyra stycken YouTube-klipp som lite visar vad ”Branded entertainment” 

handlar om. Bilden och klippen kommer upp i ett nytt fönster och kan klickas ner 

alternativt klickas bort efter att ni bekantat er med bilden/klippet. 

Er medverkan i undersökningen är mycket viktigt för att göra undersökningen 

användbar och uppnå en hög tillförlitlighet. Du har blivit utvald att delta i 

undersökningen då du tillhör precis den målgrupp jag vill undersöka, dvs. generation Y, 

människor i åldern 18-34. 

Alla svar behandlas anonymt och kommer inte kunna härledas till enskilda personer. 

 

 

Med vänlig hälsning,  

Linnéa Södergran 

 

 

Länk till enkätundersökningen: 

https://www.webropolsurveys.com/S/6392990C298DDDC0.par   

 

https://www.webropolsurveys.com/S/6392990C298DDDC0.par
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BILAGA 3 SAMMANSTÄLLNING AV DATAMATERIAL 

 

Produkter av Nike Antal Andel (%) 

0-20 % 23 34 

21-40 % 19 28 

41-60 % 21 31 

61-80 % 5 7 

81-100 % 0 0 

 

Kön Antal Andel (%) 

Kvinnor 

Män 

40 

28 

70 

30 

Totalt 68 100  

 

Ålder Antal Andel (%) 

18-21 10 15 

22-25 38 56 

26-29 16 24 

30-34 4 6 

Totalt 68 100 

 

 

Utbildning Antal 

Gymnasium 

Högskola 

Universitet 

Yrkeshögskola 

Yrkesinstitut 

8 

5 

41 

12 

2 

Totalt 68 

 

 

Nämnda huvudämnen/inriktningar 

Kosmetolog 

Byggteknik 

  

Hemort Antal 

Borgå 

Ekenäs 

Esbo 

Helsingfors 

Jakobstad 

Karis 

Kaskö 

Korsholm 

Korsnäs 

Kronoby 

Malax 

Molpe 

Nedervetil 

Nykarleby 

Oravais 

Pargas 

Pedersöre 

Solf 

Uleåborg 

Vanda 

Vasa 

Vörå 

Åbo 

2 

1 

5 

3 

3 

1 

2 

2 

5 

3 

1 

5 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

23 

1 

1 

Totalt 68 
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BILAGA 4 RESONDENTERNAS FRITT SKRIVNA 
KOMMENTARER 

Tv & film 

• ”Jag brukar lägga märke till varumärkesintegration i film och tv. Det är 
intressant att se vilka företag som satsar och vilka inte. Beats by dre brukar 
synas, Pepsi och Coca-Cola är flitiga att integrera sina värden i media, Nike 
har jag nog också set. Apple produkter används ofta men oftast utan logo 
vilket måste betyda att de inte får betalt av Apple. ” 

• ”Sådant man oftast inte ens lägger märke till men i TV & film som är känt kan 
det påverka varumärket till en viss del. Både positivt och negativt ” 

• ”Tycker diskrete bilder som den här är ok och bra marknadsföring. Däremot 
när de i en film tex zoomar in en nokia-logo stort i rutan känner man lita att 
det blev för mycket. ” 

• ”Tror man påverkas mera av varumärkesintegrationen om man exempelvis 
ser upp till karaktärerna i en TV-serie. Eftersom man beundrar deras livsstil 
och vill vara som dem, vill man också bära och ha samma varumärken som de 
har. ” 

• ”Det finns ju skillnad på hur man gör det, om det görs på rätt sätt, snyggt och 
kreativt så att tittarna knappt tänker på att det är reklam så tror jag att det 
bara kan hjälpa varumärket. Men görs det fel så kan det också gå åt helt andra 
hållet och förstöra för ett varumärke. ” 

• ”För mycket av marknadsföringen skadar varumärket. Ett bra exempel när det 
blir för mycket är James Bond filmerna. ” 

• ”Jag är inte så lättpåverkad. ” 

• ”Min reaktion är varken att prata negativt eller positivt om märket men det 
kan säkerligen skapa disskussion efter att ha sett en tydlig produktplacering. ” 

• ”Tittaren är inte en passiv mottagare av ett budskap. Eftersom 
produktplacering ofta är väldigt tydlig i film och tv (ex. bilarna i 
Bondfilmerna, datorerna i Sex and the City) så märker man det genast som 
tittare. Då börjar man lätt fundera på varför märket i fråga använder sig av 
sådana trick. Den kritiska tittaren låter sig därför inte påverkas av 
produktplacering på samma sätt som av en vanlig reklamfilm eller affisch. ” 

• ”Jag anser att varumärkesintegration främst stärker varumärket genom 
priming effekter. Undersökningar visar att ju oftare vi ser något, desto 
positivare inställning har vi till det vi observerar. ” 

• ”Brukar inte påverka mitt beteende på hur jag konsumerar. ” 

• ”Aningen sell-out från film makarnas sida. Lukrativt och självklart för 
företagen. ” 
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• ”Jag tycker att det har funnits "så länge" så jag har vant mig vid det. Tycker 
inte att det påverkar mig varken negativt eller positivt. ” 

• ”Om man ser en cool produkt av ett varumärke i tv & film kan man kanske 
bättre föreställa sig hur produkten skulle se ut i egen användning jämfört med 
en traditionell reklam där allting är extremt editerat för att se lockande ut. ” 

• ”Är ofta väldigt påtagande, och kan i de fall det verkligen syns att det är 
produktplacering vara riktigt störande. ” 

 

Digitala spel 

• ”Volkswagen satsade på iOS spel för sina bluemotion och Go modeller. 
Mobilspel öppnar upp nya möjligheter för företag att göra liknande satsningar 
och nå en bredare målgrupp, bland konsolerna är fitness spel endast möjliga 
med Xbox Kinect eller Wii fit. Jag tycker att det kan ge ett mervärde och Xbox 
one tog det till en ny nivå. ” 

• ”Jag tyckte att det var för överdrivet. ” 

• ”Mycket bra och "kul" sätt att röra sig bort från sina huvudprodukter och 
samtidigt behålla sina kärnvärden. ” 

• ”Som i film är det en "alla gör det" grej. Nike sport grejjen var lite mer unik, 
dock finns NHL, Fifa och andra spel som när brands som namn ” 

 

Celebrity endorsement 

• ”Alla använder kändisreklam, om bolaget väljer fel kändisar kan det ha en 
negativ inverkan. Reebook tog en smäll med Rick Ross, Lance Armstrong och 
Tiger Woods hade säkert nån form av påverkan på försäljningen. Att ha 
ambassadörer medför en högre risk för varumärket om de förknippas med 
skandaler, men om man lyckas är avkastningen bättre. ” 

• ”Svårt att tro att personen skulle använda dessa produkter om denne inte fick 
betalt för det. ” 

• ”Det är mycket beroende på vem som är kändisen för att tilltala målgruppen. ” 

• ”Inte skulle jag köpa något bara för att en kändis säger åt mig att göra det. ” 

• ”Kändisen måste vara passande för ändamålet och upplevas vara en 
varumärkesambassadör själv. ” 

• ”Kändisreklamer kanske fungerar bättre om produkten inte är så känd från 
tidigare, t.ex. Teemu Selänne i mjölkreklamen. Om märket är större än 
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kändisen (som enligt mig är fallet i Allyson Felix/Nike-samarbetet) kanske det 
inte fungerar lika bra. ” 

• ”Känns gammalmodigt. Förutsätter en stark identifiering eller idoldyrkan 
gentemot kändisen. ” 

• ”För mig sådana reklam är lite mera tilltalande än de föregående .”  

• ”En av de äldre typerna av reklam. Basen för modern reklam. ” 

• ”Det är ju bra om det är en "bra" kändis eller idrottare. Men om denna person 
gör någonting "dumt" kan också varumärket ta skada. ” 

• ”Beror mycket även på vilken inställning man har till kändisen i fråga. ” 

• ”Denna typ av varumärkesintegration är helt personlig eftersom 
konsumenterna har olika åsikter om kändisarna. Är det en kändis som man 
tkr om blir det en positiv association även till varumärket och vice versa ” 

• ”Förstås är det bättre att se e en känd person som använder produkten än att 
ha en totalt okänd person som möjligtvis inte är så tilltalande. ” 

 

Eventmarknadsföring & sponsorskap 

• ”Jag gillar eventmarknadsföring jag har varit på några, men dock inte för 
kläder.”  

• ”Win-win-situation för sponsorn och evenemangsplaneraren, eventuellt win-
situation även för tittaren om denna är intresserad av evenemanget och typen 
av produkt som marknadsförs.”  

• ”Event relaterade till kärnvärden, stärker trovärdigheten. Typ: "vi säljer inte 
bara produkter och tar dina pengar, vi hjälper dig på vägen mot dina mål".” 

• ”Igen denna typs reklam är i min åsikt bättre och mera tilltalande än de 
föregående typs reklamer.” 

• ”Bra om det görs bra, mycket dåligt om det blir en flopp.” 

 

Online underhållning 

• ”Denna kampanj tycker jag var riktigt lyckad av Nike”  

• ”mest modern version av denna typs av marknadsföring, naturlig utveckling” 

• ”Skulle nog inte själv någonsin titta på något sådant här. Ger mig ingeting. 
Men ger mig heller inte en negativ bild av varumärket.” 

 


