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Abstract  

What creates a “match made in heaven”? A qualitative study of four  

co-branding cases between personal brands and product brands 

As a result of the increase in usage of social media coupled with a disbelief in 

traditional marketing, Influencer Marketing has emerged as a brand strategy. 

Influencers may be considered as a merging of personal brands and product brands, 

also known as co-branding. This study examines co-branding, focusing on how the 

receivers communicate their acceptance in co-branding. Furthermore, through 

conceptual development, the study aims to produce a theoretical and practical 

model for utilisation in co-branding operations. And thus, be able to contribute with 

knowledge within the field of strategic communication. The model is produced with 

foundation of theories concerning product involvement and co-branding. Moreover, 

the empirical material has been applied in order to qualify and modify the model. 

In order to address the aim of the study, four cases have been examined and 

analysed with a triangular approach. A textual analysis has been conducted on the 

empirical material consisting of comments on social media and a focus group 

interview.  

In each case clear themes have been identified which consequently resulted in 

three conclusions. The three conclusions of the study are as follows: 1) Within co-

branding, image-match is the more relevant criteria within perceived match, 2) 

Branch of industry-match is more relevant within low involvement products than 

high involvement products, and; 3) Similarity between the brands and their target 

audiences is a fundamental factor for a successful co-branding. Furthermore, the 

conclusions presented in the study have modified the model to image-match, target 

audience-match and branch of industry-match as the criterions within the parameter 

perceived match.   
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Sammanfattning 

Vad skapar en ”match made in heaven”? En kvalitativ studie av fyra 

samarbeten mellan personliga varumärken och produktvarumärken 

I och med det ökande användandet av sociala medier och en misstro till traditionell 

reklam har varumärkesstrategin Influencer marketing utvecklats. Influencers är 

personliga varumärken som tillsammans med produktvarumärken ingår i ett 

samarbete, så kallat co-branding. I denna studie har co-branding mellan personliga 

varumärken och produktvarumärken undersökts med fokus på hur mottagarna 

kommunicerat sin acceptans till samarbetena. Syftet är att genom en konceptuell 

utveckling ta fram en praktisk och teoretisk modell för användning inom co-

branding och därmed bidra med kunskap inom fältet strategisk kommunikation. 

Modellen har tagits fram med hjälp av teorier inom produktinvolvering och co-

branding. Vidare har det empiriska materialet applicerats i syfte att kvalificera och 

modifiera modellen. Fyra fall har undersökts och analyserats med en triangulerande 

ansats för att besvara syftet och frågeställningen. En kvalitativ textanalys har 

genomförts på det empiriska materialet som består av kommentarer på sociala 

medier samt en fokusgruppsintervju.  

I varje fall identifierades tydliga teman i empirin vilket slutligen ledde fram till 

tre slutsatser. De tre slutsatserna för studien är: 1) Image-matchning är det 

betydande kriteriet inom upplevd matchning, 2) Branschområde har mer betydelse 

vid låginvolveringsprodukter än höginvolveringsprodukter, och 3) Likhet i 

målgrupp mellan varumärkena i samarbetet är ett betydande kriterium för upplevd 

matchning. Utifrån dessa slutsatser modifierades den framtagna modellen där 

image-matchning, målgrupps-matchning och branschområde-matchning har 

identifierats som de grundläggande parametrarna för en upplevd matchning mellan 

ett personligt varumärke och ett produktvarumärke.   
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1. Inledning och problemformulering 

Idag är informationstekniken närvarande överallt i samhället, vilket har satt vår 

värld i ständig förändring (Heggde & Shainesh, 2018). Förr var TV-apparaten den 

mest intressanta tekniska utvecklingen och det förvandlade samhället på ett sätt som 

aldrig tidigare skådats. Idag utspelar sig en liknande transformation via internet och 

uppkomsten av sociala medier. Detta har förändrat den digitala marknadsföringen 

och bidragit till uppkomsten av Influencer marketing, vilket denna studie har som 

utgångspunkt. 

Författarna De Veirman, Cauberghe och Hudders (2017) har analyserat dagens 

medielandskap och har dragit slutsatsen att det förändrade medielandskapet, med 

uppkomsten av internet och sociala medier, har utvecklats till en 

konsumentcentrerad plattform där individer aktivt söker efter det som intresserar 

dem. I en miljö och era av informationsöverflöd, där publiken är mättad med 

oändliga valmöjligheter, ökar vikten av särskiljningsförmåga och synlighet för 

varumärken. Samtidigt är konsumenterna idag inte bara skeptiska till den 

traditionella varumärkesdrivna reklamen, utan har också befogenheten att kringgå 

den, för att det ofta upplevs vara påträngande och störande. Konsumenterna kan 

idag hoppa över reklamfilmer eller installera programvaror för reklamblockering, 

vilket gör det allt svårare för varumärken att nå sina konsumenter. Det blir allt 

viktigare för marknadsförare och varumärken att finna nya vägar för att nå sina 

konsumenter med sina budskap. Idag erbjuder digitala kanaler nya möjligheter för 

meningsfulla interaktioner mellan företag och konsumenter, vilket leder till dialog 

som starkt ökar betydelsen av electronic word-of-mouth, recensioner och social 

marknadsföring (Andrei, 2012). Electronic word-of-mouth som tredje parts 

information ses som mer trovärdigt än vanlig marknadsdominerad media och 

traditionell reklam (Craig, Greeme & Versaci, 2015). 

På sociala medier kan dagens celebriteter, digitala opinionsbildare eller 

influencers påverka andra åhörares beslut och beteenden (Watts & Dodds, 2007). 

Dessutom kan en viral effekt eller ”buzz” framkallas eftersom meddelanden snabbt 
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och enkelt kan spridas till och mellan följare. På så sätt sprids deras inflytande inte 

bara till sina följare, utan även vidare till andra följare när de delar virala 

meddelanden i sina sociala nätverk (Thomas Jr., 2004). Detta är något varumärken 

drar nytta av i marknadsföringssyfte, kallat Influencer marketing.  

Influencer marketing har blivit en populär marknadsföringsstrategi på grund av 

den ökade populariteten i användandet av sociala medier. En influencer är en 

individ med stort inflytande på specifika målgrupper, som tillsammans med ett 

varumärke kapitaliserar i kommersiella syften online (De Veirman et al., 2017). Till 

skillnad från att direkt rikta sin kommunikation till en vald marknad genom olika 

former av traditionell reklam betalar varumärken influencers, som anses vara 

trovärdiga och med stor följarskara, att prata om och rekommendera produkter på 

sociala medier. Således kan varumärken utnyttja electronic word-of-mouth och 

marknadsföra sina produkter indirekt via en tredje part.  

Marknadskommunikation och varumärkesbyggande är båda två delar inom det 

breda forskningsfältet strategisk kommunikation. Influencer marketing och sociala 

medier överskrider den traditionella gränsen mellan marknadsföring och public 

relations, genom informationstekniken som ger möjlighet till dialog och 

symmetrisk kommunikation (Eyrich, Padman & Sweetser, 2008). På grund av 

expanderingen i användandet av Influencer marketing vill vi med denna studie 

ytterligare undersöka fenomenet och bidra med kunskap kring ämnet inom 

forskningsfältet strategisk kommunikation. Tidigare studier belyser 

influencersamarbetens räckvidd och trovärdighet som de mest betydelsefulla 

parametrarna för ett lyckat samarbete. Ytterligare studier som undersöker andra 

kriterier och faktorer som kan påverka samarbetet saknas. Därför vill vi undersöka 

hur ett samarbete mellan två varumärken, ett personligt varumärke och ett 

produktvarumärke, påverkar mottagarnas grad av acceptans till samarbetet utifrån 

teorier inom produktinvolvering, personligt varumärke och co-branding. Detta 

genom att studera hur acceptansen till samarbetena har manifesterats i följarnas 

kommunikation kring samarbetena. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Vi har som avsikt att med denna studie bidra med kunskap inom Influencer 

marketing som delfält till forskningsfältet strategisk kommunikation, genom en 
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tentativ empirisk utveckling. Syftet med studien är att tillsammans med det 

teoretiska ramverket och det empiriska materialet utveckla en modell kopplat till 

Influencer marketing i tre steg. Det första steget är att utveckla en modell med 

bakgrund baserat på tidigare forskning och varumärkesteorier inom 

produktinvolvering och co-branding. Steg två är att applicera de valda fallen på 

modellen. Det tredje steget är att kvalificera och modifiera modellen utifrån 

resultatet i analysen. Modellens syfte är att skapa förståelse för hur graden av 

produktinvolvering och upplevd matchning mellan varumärkena påverkar 

mottagarnas acceptans till kampanjsamarbetena. För att uppnå studiens syfte ställs 

följande frågeställning: 

 

• Hur accepterar mottagarna en co-branding, mellan ett personligt varumärke 

och ett produktmärke, utifrån graden av produktinvolvering och upplevd 

matchning?  

1.2 Avgränsningar  

Influencer marketing kan kategoriseras utifrån två huvudområden: Betald 

marknadsföring och förtjänad marknadsföring (Hearn & Schoenhoff, 2015). 

Förtjänad Influencer marketing syftar till obetalda relationer mellan influencers och 

varumärken. Betald Influencer marketing syftar istället till betalda relationer mellan 

influencers och varumärken som oftast tas uttryck i kampanjer eller sponsring. 

Denna studie kommer enbart fokusera på betald Influencer marketing med 

utgångspunkt i kampanjsamarbeten på sociala medier.  

Fokus i denna studie kommer att vara på samarbetet mellan det personliga 

varumärket och produktvarumärket. Det finns en medvetenhet om att kampanjens 

innehåll och kvalitet är bidragande faktorer till graden av acceptans till samarbetet, 

dock är det inte utgångspunkten i denna undersökning.  

1.3 Begreppsförtydliganden  

I relation till varumärken och konsumtion refererar forskare i litteraturen till 

begreppet konsument (Elliott, Percy & Pervan, 2015). I teorier om sociala medier 

benämner forskare mottagarna som följare (De Veirman et al., 2017; Sudha & 

Sheena, 2017). I denna studie kommer mottagarna benämnas som konsumenter när 
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det gäller varumärke, konsumtion och produktinvolvering. Inom sociala medier och 

Influencer marketing benämns mottagarna som följare, dock kan mottagarna i 

många fall vara både följare och konsumenter. Följarna på sociala medier och 

deltagarna i fokusgruppen benämns i denna studie som mottagare.  

Vidare i denna studie kommer begreppet influencers att användas vid 

referering till tidigare forskning inom Influencer marketing. Begreppet personliga 

varumärken kommer användas synonymt till influencer och vid referering till 

teorier inom varumärkeskommunikation.  
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2. Tidigare forskning  

Nedan följer en kartläggning av tidigare forskning som gjorts inom ämnet 

Influencer marketing med fokus på matchning mellan influencer och företag vid ett 

samarbete. Forskningsfältet Influencer marketing är fortfarande under utveckling 

och forskningen nedan är relativt nyskriven och onyanserad, därav krävs det 

ytterligare forskning inom det aktuella området. 

2.1 Influencer marketing  

Influencer marketing är en marknadsföringsstrategi som blivit alltmer populär (De 

Veirman et al., 2017; Gürkaynak, Kama & Ergün, 2018) och under år 2015 

beräknades 75 procent av alla marknadsförare använda sig av strategin i 

marknadsföringssyfte (Scharlatt & Smith, 2015). En influencer är en individ med 

stor påverkan på särskilda målgrupper, som tillsammans med ett företag ingår i ett 

samarbete på sociala medier, kallat Influencer marketing (De Veirman et al., 2017). 

Framgången av Influencer marketing har det forskats och spekulerats mycket kring 

de senaste åren (Scharlatt & Smith, 2015). Utvecklad informationsteknik i digitala 

medier, populariteten av sociala medier, personliga varumärken, reklamblockering 

och misstron till traditionell reklam är enligt forskningen faktorer till Influencer 

marketings framgång och popularitet (De Veirman et al., 2017).   

Influencer marketing används främst för att öka försäljningssiffror, trafik, 

engagemang, trovärdighet, autenticitet, lojalitet och varumärkeskännedom (Sudha 

& Sheena, 2017). Tidigare forskning visar på att Influencer marketing skapar 

framgång vid flera typer av varumärkesaktiviteter till exempel ny produktlansering, 

varumärkeslojalitet, Corporate Social Responsibility och välgörenhet (Brouwer, 

2017). Sudha och Sheena (2017) menar att Influencer marketing även är en strategi 

för relationsbyggande vilket främst kan hjälpa varumärken att expandera sin 

existerande publik och målgrupp samt skapa varumärkeslojala kunder.   
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2.1.1 Matchning mellan företag och influencer  

Influencer marketings framväxande roll innebär att varumärken behöver utveckla 

och tillämpa strategiska och proaktiva metoder för att välja rätt influencer att ingå 

samarbete med (Sudha & Sheena, 2017). Det är viktigt för varumärken att välja 

influencers som är populära inom deras primära målgrupp och som stödjer samt 

använder deras produkt eller tjänst (De Veirman et al., 2017). Psykologiforskare 

har genomfört studier som visar hur användandet av influencers med positiva 

associationer genererar och resulterar i positiva konsumentattityder till varumärket 

i fråga (De Veirman et al., 2017).   

Schemer, Matthes, Wirth och Textor (2008) föreslår att olika parametrar bör 

tas i beaktning innan ett beslutfattande om vilken influencer som är mest lämpad 

för varumärket; Vad för typ av innehåll som de specialiserar sig på? Stämmer 

innehållet överens med vad varumärket förmedlar? Vad har de för publikstorlek i 

relation till innehållskostnad? Hur stor räckvidd och engagemang har de? Idag är 

räckvidden och antal följare på sociala medier den mest frekventa parametern vid 

identifiering av influencers för betald marknadsföring (Brouwer, 2017). 

Kommersiella företag har utvecklat verktyg för att identifiera relevanta influencers 

för varumärken där prioriterade kriterier baseras på influencers räckvidd, följare, 

engagemang, innehåll samt budget. Dock menar forskare inom Influencer 

marketing att företag i processen att välja influencer till en kampanj bör utgå ifrån 

vilka influencers som har de mest lämpliga och önskade egenskaperna för 

varumärket i fråga (De Veirman et al., 2017). Detta blir ytterst viktigt eftersom 

influencerns image och egenskaper överförs till varumärket vid ett samarbete. 

Problematiken kring detta grundar sig i bristande teoretiska studier och ramverk 

gällande matchning av varumärken och influencers baserade på annat än räckvidd 

och antal följare. Vi har lokaliserat och identifierat ett gap i litteraturen gällande ett 

teoretisk grundat verktyg för samarbeten mellan varumärken och influencers. 

Dessutom saknas teoretisk kunskap som är praktiskt användbar inom Influencer 

marketing. Denna studie syftar där av till att utveckla de akademiska teorierna inom 

Influencer marketing och bidra med ytterligare kunskap till forskningsfältet 

strategisk kommunikation.  
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3. Teoretiskt ramverk  

Nedan följer en presentation av varumärkeskommunikationsteorier: 

produktinvolvering, personliga varumärken och co-branding som kommer att 

användas som underlag för kommande analys. Syftet med det teoretiska ramverket 

är att dels utveckla en modell baserat på teorierna samt att generera djupare 

förståelse för det empiriska materialet. För att förstå och nyansera forskningen inom 

Influencer marketing har etablerade teorier inom varumärkeskommunikation 

tillämpats. För att erhålla insikter om hur mottagare bearbetar och accepterar 

budskap har graden av produktinvolvering behandlats. Vidare för att förstå 

relationen mellan mottagare och influencer har teorin personligt varumärke 

applicerats och förstärks genom den så kallade Source attractiveness modellen. 

Liknande problematik som har identifierats i tidigare forskning, som att hitta rätt 

influencer till rätt företag, förekommer även inom teorin co-branding. Inom co-

branding finns dock mer nyanserade och etablerade kriterier för en framgångsrik 

matchning, vilket belyses nedan. Avslutningsvis presenteras den utvecklade 

modellen baserad på en syntetisering av varumärkeskommunikationsteorier.  

3.1 Varumärkeskommunikation  

Effektiv varumärkeskommunikation är avgörande för de flesta företags framgång 

(Mróz-Gorgoń, 2016). Enligt de Chernatony (1998) definieras varumärke som en 

identifierbar produkt, tjänst, person eller plats som konsumenten uppfattar inneha 

relevanta och unika värden som passar deras behov. Varumärke kan också 

definieras som namn, design, logotyp, symbol eller andra egenskaper och attribut 

som skiljer ett företags produkt eller tjänst från andra företag (Ghodeswar, 2008).  

Fortsättningsvis behöver varumärken utvecklas och anpassas till den 

dynamiska konkurrensen, konsumenternas förväntningar och omgivningen 

(Ghodeswar, 2008). Marknadsinsatser och reklamkampanjer genomförs av företag 

för att skapa positiva uppfattningar om varumärket och därmed uppnå bättre 

försäljningsmarginaler och vinstmarginaler än konkurrenterna. 
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Varumärkesbyggare gör allt för att skapa önskvärd varumärkeskännedom, vilket är 

avgörande för överlevnad och framgång för de flesta företag på marknaden. Vidare 

kan effektiv varumärkeskommunikation leda till förbättrad kundlojalitet, större 

antal beställningar, bättre försäljningsvolym samt högre intäkter och vinster.  

Inom varumärkeskommunikation används produktinvolvering för att särskilja 

på låg- och höginvolveringsprodukter som en strategi för att positionera sin produkt 

på marknaden (Elliott et al., 2015). Produktinvolvering kommer tillsammans med 

varumärkesstrategierna personliga varumärken och co-branding vara fokus i denna 

studie och presenteras nedan. 

3.2 Produktinvolvering  

Tidigare definierades produktinvolvering utifrån graden av personlig relevans till 

produkten (Lynch & Schuler, 1994; Wright, 2016). En hög personlig relevans 

innebär hög involvering, vilket förklarar högre motivation och engagemang till 

produkten (Elliott et al., 2015). Produktinvolvering har senare som koncept och 

begrepp definierats utifrån flera olika faktorer som till exempel konsumentens 

stimuli, produktens stimuli, omgivningens stimuli och situationens stimuli 

(Schiffman, Kanuk & Wisenblit, 2010). Produktinvolvering har länge varit 

intressant för forskningen inom marknadsföring (Montandon, Ogonowski & Botha, 

2017). Detta på grund av att desto högre involveringsgrad en konsument har i en 

reklam, desto större chans är det att konsumenten aktivt resonerar kring hur 

reklamen relaterar till deras egna behov och önskemål. Det är dock relevant att 

skilja på produktinvolvering och inköpsinvolvering som indikerar två olika koncept 

och processer (Handriana & Wisandiko, 2017). Inköpsinvolvering syftar till det 

tillfälliga tillståndet i köpprocessen av en produkt eller tjänst (Bei & Widdows, 

1999). Produktinvolvering kategoriseras som antingen låg- eller hög och 

klassificeras utifrån följande parametrar: upplevd risk samt informationssökande- 

och utvärderingsprocessen (Wright, 2016; Quester, Pettigrew, Hill & Kopanidis, 

2013).  

Kategoriseringen av låg- och höginvolveringsprodukter grundas i upplevd risk, 

inkluderande social risk och finansiell risk (Quester et al., 2013). Upplevd risk har 

blivit uppmärksammad som en av de mest betydelsefulla motivationsfaktorerna 

inom konsumentbeteende (Hong, 2015).  Höginvolveringsprodukter innebär främst 
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en högre upplevd risk hos konsumenten, medan låginvolveringsprodukter innebär 

liten eller ingen upplevd risk (Handriana & Wisandiko, 2017). Vidare är finansiell 

risk kopplat till priset på produkten eller tjänsten och resultatet av konsumentens 

finansiella situation samt status efter köpet. Social risk syftar istället till köpets 

påverkan på konsumentens publika image och sociala umgänge (Quester et al., 

2013). Således når varumärken ofta höginvolveringskaraktär genom att positionera 

sin produkt som ett hjälpmedel för konsumenten att nå mål, uppfylla drömmar eller 

andra personliga ambitioner (Martin, 1998). Marknadskommunikatörer fokuserar 

på att deras produkt ska tillfredsställa en livsstil, som inte hade varit möjlig utan 

produkten. Köp av höginvolveringsprodukter drivs därför ofta av en symbolisk 

mening, till exempel image-förstärkning eller psykologisk tillfredställning, medan 

låginvolveringsprodukter inte betraktas med samma sociala risk på grund av mindre 

påverkan från omgivningen (Hong, 2015). 

En omfattande och djupgående informationssökande- och utvärderingsprocess 

av produkten sker när en konsument upplever produkten att vara av hög 

involveringskaraktär (Quester et al., 2013). Låginvolveringsprodukter konsumeras 

vanligtvis utan en informationssökande- och utvärderingsprocess samt med en låg 

motivation till att bearbeta budskap (Montandon et al., 2017; Quester et al., 2013). 

En höginvolveringsprodukt är ett produktköp som istället sker efter omfattande och 

noggranna övervägande av flera kriterier och produktattribut i 

informationssökande- och utvärderingsprocessen (Schiffman et al., 2010). 

Konsumenterna förväntas vid höginvolveringsprodukter överväga ytterligare 

produktattribut och kriterier, till exempel produktionsland/ursprungsland, 

kvalitetscertifieringar, produktambassadörer, hållbarhetskrav och hälsokrav 

(Handriana & Wisandiko, 2017). Vidare har produktionsland och ursprungsland 

visat sig vara en framgångsrik strategi för varumärken att positionera sin produkt 

eller tjänst (Quester et al., 2013). Det används främst för att associera produkten 

med associationerna ett land och dess kultur har, vilket förekommer främst vid 

höginvolveringsprodukter. Vid låg produktinvolvering tas få produktattribut i 

beaktning inför en köpprocess och ett beslutstagande (Quester et al., 2013).  
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3.3 Personliga varumärken  

Werner Runebjörk (2006) definierar ett personligt varumärke som en persons namn 

och omgivningens associationer till detta, vilket således innebär att alla personer 

kan inneha ett personligt varumärke. Andra forskare inom ämnet belyser en individs 

utveckling och uppbyggande av en konkret image för kommersiell- och kulturell 

kapitalisering som en grundläggande faktor för personligt varumärke (Khamis, Ang 

& Welling 2017). Personliga varumärken är således alla personer som tillämpar 

praktiska och teoretiska varumärkesstrategier. Vidare menar Mróz-Gorgoń (2016) 

att dagens personliga varumärken innefattar både celebriteter, influencers och 

opinionsbildare.  

Grundläggande principer för personliga varumärken är hur varumärket 

presenterar och kommunicerar sig själv och sitt erbjudande (Werner Runebjörk, 

2006). En essentiell aspekt för personliga varumärken är att individens personliga 

identitet ska speglas i varumärket. Det är även främst intressant att bygga upp ett 

personligt varumärke i den yrkesbransch som individen är verksam inom. När ett 

personligt varumärke används i kommersiella sammanhang förändras dynamiken 

mellan sändare och mottagare (Khamis et al., 2017). Den största differensen mellan 

personliga varumärken och produktvarumärken är att det personliga varumärket 

själv attraherar och påverkar sin egen publik och målgrupp. Enligt Seno och Lukas 

(2007) är ett attraktivt personligt varumärke mer troligt att agera som en pålitlig 

källa vid marknadsföring av en produkt. Vidare har det visat sig att attraktionskraft 

har en betydande roll för personliga varumärken att effektivt sprida budskap, vilket 

McGuire utvecklat i den så kallade Source attractiveness modellen (Ambroise, 

Pantin-Sohier, Valette-Florence & Albert, 2014). 

3.3.1 Source attractiveness modellen  

McGuires Source attractiveness modell beskriver de personliga varumärkenas 

effektivitet i att sprida budskap till sin målgrupp (Ambroise et al., 2014). Modellen 

bygger på att den personliga attraktionskraften är avgörande för hur väl ett budskap 

sprids från sändaren till mottagaren. Den eftersträvansvärda effekten är att 

mottagaren, till följd av det personliga varumärket, uppmärksammar budskapet. 

Attraktion syftar inte endast till fysiska attribut (Seno & Lukas, 2007), utan är 
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utformat utifrån tre dimensioner, vilka är likhet, kännedom och omtyckthet 

(Ambroise et al., 2014).  

 

• Likhet syftar till att det finns upplevda likheter mellan sändare och mottagare, 

det vill säga mellan det personliga varumärket och målgruppen. Har det 

personliga varumärket och målgruppen närbesläktade livsstilar, 

personligheter eller åsikter blir mottagandet av budskapen mer effektivt 

(Belch & Belch, 2001). 

 

• Kännedom syftar till kunskapen som finns kring det personliga varumärket 

hos allmänheten och mäts oftast i medial exponering (Ambroise et al., 2014). 

Välkända celebriteter används i marknadsföringssyften för att påkalla 

uppmärksamhet och genomtränga informationsbruset (Belch & Belch, 2001). 

 

• Omtyckthet syftar till känslorna och attityderna publiken har till det personliga 

varumärket, baserat på det personliga varumärkets beteende och utseende 

(Ambroise et al., 2014). Ett omtyckt personligt varumärke kan resultera i en 

positiv inverkan på mottagandet av budskapet de sprider, på grund av de 

positiva associationer det personliga varumärket är associerat med (Belch & 

Belch, 2001). 

3.4 Co-branding  

Co-branding är en varumärkesbyggande strategi med syfte att öka ett varumärkes 

innovation och särskiljningsförmåga genom att öka varumärkets omfattning och 

inflytande, etablera sig på nya marknader och uppdatera varumärkets image (Mróz-

Gorgoń, 2016). För etablerade varumärken erbjuder co-branding möjlighet till att 

skapa en helt ny inkomstström eller öka försäljningen av redan befintliga produkter. 

I jämförelse med nya varumärken kan det medföra omedelbar trovärdighet på en 

annars skeptisk marknad.  

Marknadsförare kan ha för avsikt att associera en viss mening med en produkt 

genom att sammankoppla den med ett redan befintligt varumärke (Priluck 

Grossman, 1997). Genom att koppla samman två eller flera varumärken med redan 

tillhörande associationer, kan nya associationer framkallas. Att förstå mekanismen 

bakom associationsformulering är grundläggande för att utveckla framgångsrika 

varumärkesstrategier vid co-branding. Det är viktigt att identifiera de 

kärnassociationer som framkallas av ett varumärke för att kunna utnyttja det 

framgångsrikt (Farquhar, Han, Herr & Ijiri, 1992). Att sammankoppla två olika 
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varumärken med varandra är sannolikt mer effektivt när varumärkena har något 

gemensamt och relaterar till varandra enligt konsumenternas associationer. 

Varumärken kan framkalla många och olika associationer hos konsumenter. Till 

exempel kan ett varumärke associeras med attributen för den produkt eller de 

fördelar som associeras med den, celebriteter eller händelser som har kopplats till 

produkten, dess geografiska plats eller dess användare. Olika typer av nya 

associationer kan framkallas när två varumärken sammankopplas i ett samarbete, 

både positiva och negativa associationer (Priluck Grossman, 1997). Co-branding 

kan medföra att varumärkena utsätts för större granskning än vanligt, men det kan 

också innebära att varumärket blir intressantare för nya konsumenter. 

Vid co-branding rekommenderas det att välja varumärken som har ett 

begränsat antal framträdande associationer som förstärker varandra (Priluck 

Grossman, 1997). Vid ett samarbete mellan varumärkena förespråkas det att 

sammanhanget ändras från det ursprungliga eller modifieras för att skapa en ny 

association. Vid co-branding är det viktigt att vara tydlig i sammanslagningen och 

tydlig med förhållandet för konsumenterna. För att undvika förvirring hos 

konsumenterna bör varumärkena inte vara kopplade till eller skapa associationer till 

flera andra varumärken samtidigt. Avslutningsvis är en potentiell nackdel med co-

branding att varumärkenas image kan försvagas om sammanslagningen av 

varumärkena är medioker eller om varumärkena är sammankopplade med alltför 

många andra varumärken och produkter.  

3.4.1 Kriterier för matchning inom co-branding  

Vid en co-branding är det viktigt att välja varumärken som förstärker och 

kompletterar varandra för att maximera effekten av samarbetet (Priluck Grossman, 

1997). Teorier inom co-branding har identifierat en rad olika kriterier för när en 

matchning mellan två varumärken klassificeras som framgångsrik (Mróz-Gorgoń, 

2016). Dessa faktorer fokuserar på effekten av den upplevda matchningen mellan 

två varumärken, inkluderande image-matchning och produktkategori-matchning 

(Aaker & Keller, 1990; Xiao & Lee, 2014). I denna studie har produktkategori-

matchningen omdefinierats utifrån Aaker och Kellers (1990) definition, för att 

personliga varumärken inte är produkter utan är verksamma inom ett specifikt 

branschområde. Branschområde-matchning kommer istället användas i denna 
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studie byggt på samma principer som produktkategori-matchning. Tidigare teorier 

inom co-branding har enbart fokuserat på funktionella värden såsom 

produktkategori-matchning och branschområde-matchning, dock fokuserar senare 

teorier på vikten av de mer kulturella och mjuka värdena, såsom image-matchning 

(Xiao & Lee, 2014). Således kommer image-matchning vara det mer betydande 

kriteriet för upplevd matchning i denna studie.  

Image-matchning syftar till att de två aktuella varumärkena bör ha 

överensstämmande associationer för att matchningen ska bli framgångsrik (Xiao & 

Lee, 2014). Varumärkesimage definieras som de uppfattade associationerna som 

konsumenterna har kopplat till varumärket (Aaker & Keller, 1990). För att skapa 

en framgångsrik co-branding krävs det att varumärkena har tillräckligt stor 

varumärkeskännedom, det vill säga tillräckligt starka, gynnsamma och unika 

associationer, samt positiva konsumentattityder (Keller, 2008). De två 

varumärkenas image och associationer bör vara kongruenta för att matchningen och 

samarbetet ska bli effektivt (Kamins, 1990). När varumärkena upplevs ha en hög 

grad av matchning finns det stor potential för att långsiktiga associationslänkar 

skapas däremellan (Till, 1998). Finns det en övergripande uppfattning om en hög 

grad av matchning mellan de två varumärkens image, kommer samarbetet att 

utvärderas mer positivt än om varumärkenas image och associationer är 

inkonsekventa eller inkompatibla (Park, Jun & Shocker, 1996). Konsumenter 

bedömer en image-matchning på basen av varumärkenas specifika associationer, 

vilka attribut de upplever varumärkena symboliserar. Attribut är de deskriptiva 

kännetecken som karaktäriserar varumärkena (Keller, 2008).  

Inom forskningen gällande co-branding, mellan ett personligt varumärke och 

ett produktvarumärke, har en strategi utvecklats att använda flera personliga 

varumärken som kompletterar varandra gällande associationerna de överför till 

varumärket (Kamins, 1990). Detta har Seno och Lukas (2007) gett benämningen 

multiplicitet. Antingen kan personliga varumärken ha olika karaktärsdrag som 

tillsammans bidrar till positiva associationer eller har de ett karaktärsdrag 

gemensamt som förstärker varumärket eller produkten. Vidare inom co-branding är 

det viktigt att välja ett personligt varumärke som inte redan har en stark association 

till en annan produkt eller tjänst (Till, 1998). Fortsättningsvis visar även andra 

studier att information gällande personliga varumärkens andra aktiviteter påverkar 

co-branding partnerns varumärkesimage, kallat aktivering (Seno & Lukas, 2007). 
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Till exempel genom socialt önskvärt beteende, livsföränderliga händelser, samt den 

pågående kommunikationen av informationen till varumärkets målgrupp. Denna 

process kan innebära att produktvarumärket påverkas negativt eller positivt av 

celebritetens andra aktiviteter (Till, 1998). Det kan också ske åt andra hållet, att 

celebritetens aktiviteter påverkar produktvarumärket negativt eller positivt.   

Forskningen inom co-branding visar att produktkategori-matchning påverkar 

konsumenternas attityder till produkterna, antingen positivt eller negativt. 

Produktkategori-matchning syftar till konsumentens upplevda likheter mellan de 

två varumärkenas produkter och produktkategorier (Aaker & Keller, 1990). Aaker 

och Kellers (1990) beskrivning gällande likheter i produktkategori-matchning 

gäller även vid branschområde-matchning. I co-branding mellan ett personligt 

varumärke och ett produktvarumärke är det viktigt att varumärkena verkar inom 

samma branschområde för att öka trovärdigheten i samarbetet. Konsumenter 

identifierar personliga varumärken som trovärdiga representanter för varumärket 

när de har expertis inom den associerade produktkategorin och branschområdet 

menar både Lynch och Schuler (1994) samt Seno och Lukas (2007).  

3.5 Teoretisk syntes och modellutveckling  

På bakgrund av kriterier inom produktinvolvering och matchning inom co-branding 

har vi författare utvecklat en modell som presenteras nedan. Inom 

produktinvolvering har graderingen kategoriserats från låg till hög grad av 

involvering utifrån teorin presenterad ovan med informationssökande- och 

utvärderingsprocessen samt upplevd risk som avgörande kriterier. Vidare har 

matchningen mellan det personliga varumärket och produktvarumärket 

klassificerats från låg till hög grad utifrån kriterier inom co-branding baserat på 

upplevd matchning inkluderande; image-matchning och branschområde-

matchning. Image-matchning baseras på de upplevda attributen kopplade till 

varumärkena och i vilken grad de är överensstämmande. Branschområde-

matchning grundar sig i vilken grad det personliga varumärket och 

produktvarumärket är verksamma inom samma branschområde. Nedan presenteras 

den framtagna modellen med utvalda kriterier: 
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Figur 1. Teoretisk syntes och modellutveckling 

 

Modellen är teoretiskt grundad och syftar till att fungera som ett praktiskt verktyg 

för co-branding mellan ett personligt varumärke och ett produktvarumärke. Vidare 

kommer steg två i syftet, gällande urval och applicering av fallen, besvaras i 

metodkapitlet. Steg tre i syftet, kvalificering och modifiering av modellen, kommer 

besvaras i den senare analysen och diskussionen. 
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4. Metod  

För att skapa förståelse kring de valda fallen har en kvalitativ och triangulerande 

metodansats tillämpats, i form av en textanalys av kommentarer på sociala medier 

och en fokusgruppsintervju för att studera det kommunikativa fenomenet. Den 

framtagna modellen har fungerat som stöd vid urval av fallen och i analysen. Den 

kvalitativa textanalysen har en hermeneutisk utgångspunkt i syfte att skapa 

meningsfullhet genom att studera både detalj- och helhetsnivå. Metodkapitlet 

avslutas med en metodreflektion baserad på Lincoln och Gubas (1985) 

kvalitetskriterier för en kvalitativ studie. 

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

Denna studie syftar till att inom samhällsvetenskapen utveckla och komplettera 

tidigare varumärkesforskning kopplat till Influencer marketing. 

Varumärkesforskningen är en del av samhällsvetenskapen som bygger på ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt där kunskap skapas och påverkas av sociala 

faktorer. Denna studie följer Kants syn på socialkonstruktivism där människan själv 

konstruerar verkligheten i dess psyke, erfarenheter och värderingar (Hacking, 

1999). Fokus i denna studie är att undersöka människors acceptans till 

varumärkessamarbeten, mellan ett personligt varumärke och ett produktvarumärke. 

Vidare eftersträvar undersökningen att identifiera gemensamma mönster i 

kommunikationen om samarbetena och nå analytisk generaliserbarhet genom att 

bidra med ökad förståelse för fenomenet och människans acceptans (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Det finns många skolor inom socialkonstruktivismen som alla härstammar från 

filosofen Kant, en av dem är hermeneutiken (Hacking, 1999). Inom hermeneutiken 

studeras textens språk och tolkning i strävan att nå en holistisk förståelse för hur 

människor uppfattar världen (Olsson & Sörensen, 2001). I analysen har ett 

hermeneutiskt vetenskapsperspektiv varit utgångspunkten. Nyckeln till förståelse 

inom hermeneutik är den hermeneutiska spiralen som innebär att meningsfullhet 
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växer fram genom att studera både detalj, helhet samt deras relation (Olsson & 

Sörensen, 2001). I studien har kommentarer analyserats på detaljnivå och ställts i 

relation till samarbetena i sin helhet för att nå en kontextuell och holistisk förståelse 

för fenomenet, samt individers verkliga tolkning (Olsson & Sörensen, 2001).  

4.2 Forskningsdesign  

Denna undersökning är av kvalitativ karaktär för att besvara studiens syfte, att 

utveckla en teoretisk grundad modell för samarbeten mellan personliga varumärken 

och produktvarumärken, genom att studera fyra olika fall. För att nå en holistisk 

och djupgående förståelse för fallen kommer triangulering användas som 

forskningsdesign i form av kombination av data från olika källor och olika metoder 

(6 & Bellamy, 2012). I analys av fallen kommer en kvalitativ textanalys av 

kommentarer på sociala medier att genomföras och för att skapa ytterligare 

förståelse för komplexiteten i fallen kommer en fokusgrupp vara ett kompletterande 

inslag. Det är extra relevant vid analys av fallstudier att använda en 

flermetodsmodell eftersom det ger en bredare bild som avspeglar komplexiteten i 

fenomenet (Falkheimer, 2014). Att tillämpa fallstudier som metod används för att 

undersöka en specifik händelse, företeelse, text eller organisation (Merriam & 

Nilsson, 1994). I denna studie undersöks fyra olika svenska fall med fokus på 

specifika samarbeten mellan personliga varumärken och produktvarumärken. 

Merriam och Nilsson (1994) menar att i tolkande fallstudier strävar forskaren efter 

att samla in så mycket information som möjligt om fenomenet för att sedan kunna 

formulera en tolkning eller teori. Vi har genomfört fyra tolkande fallstudier med 

syftet att kvalificera och modifiera den framtagna modellen. 

Fortsättningsvis har studien både ett deduktivt och induktivt förhållningssätt. 

Ett deduktivt förhållningssätt har tillämpats genom att en modell utifrån tidigare 

teorier har tagits fram, som visar hur relationerna mellan olika förhållanden ter sig 

i verkligheten (Olsson & Sörensen, 2001). Teorierna inom 

varumärkeskommunikation har syntetiserats och således har modellen deduktivt 

utvecklats. Modellen har varit utgångspunkt vid urval av fallen. Studien har även 

ett induktivt förhållningssätt eftersom analysen av de fyra fallen har en explorativ 

karaktär i syfte att kvalificera och modifiera den deduktivt framtagna modellen, 

baserat på nya förståelser och relationer som upptäckts i analysen (Schiffman et al., 
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2010). Analysen utgår ifrån upptäckter i verkligheten, i form av följarnas och 

deltagarnas kommunikativt uttryckta acceptans till samarbetena. 

4.3 Urval av fall  

Vid urvalet av fallen har ett ändamålsenligt urval tillämpats. Ett ändamålsenligt 

urval baseras på tydligt utvalda kriterier som styr urvalsprocessen (Merriam & 

Nilsson, 1994). Den framtagna modellen har även använts som hjälpmedel i urvalet, 

med kriterierna inom produktinvolvering och matchning som utgångspunkt. 

Ytterligare urvalskriterier är att samarbetena, mellan produktvarumärken och 

välkända svenska personliga varumärken, ska vara medialt uppmärksammade. I ett 

första urval valdes ett antal potentiella fall, för att sedan genom en mer noggrann 

selektion välja fyra exemplariska fall till studien. Ett annat urvalskriterium var att 

aktivitet på sociala medier var nödvändigt för att kunna undersöka acceptansen från 

följare, både på produktvarumärkenas och de personliga varumärkenas svenska 

plattformar. De fyra fallen som valdes ut till denna studie föll inom ramen för dessa 

kriterier: Volvo och Zlatan Ibrahimovic, Volkswagen och Zara Larsson, Valio och 

Edward Blom samt McDonalds och Johan Jureskog. De fyra produktvarumärkena 

är representativa i deras branschområden för låg- och höginvolveringsprodukter 

enligt litteraturen som presenterats i det teoretiska ramverket. I tabellen nedan 

presenteras fallens grad av produktinvolvering och upplevd matchning. 

 

Tabell 1. Urval av fall 
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I modellen nedan har de fyra fallen applicerats enligt graderingen i Tabell 1. Urval 

av fall, vilket besvarar steg två i syftet. För vidare förtydligande av hur fallen 

graderats och applicerats presenteras i analysen.  

 

Figur 2. Applicering av fall 

4.4 Netnografi som insamlingsmetod  

Första steget i den metodologiska processen var att samla in empiriskt material, 

vilket har genomförts med hjälp av netnografi som insamlingsmetod. Netnografi är 

en kvalitativ metod för att studera och förstå internetbaserad kommunikation på ett 

trovärdigt sätt (Bertilsson, 2014). Enligt Kozinets (1998) används netnografi som 

metod för att studera och undersöka konsumentbeteende och 

konsumentgemenskaper online. Denna studie undersöker följares acceptans till 

samarbeten genom att studera kommentarer på sociala medier. Netnografi är en 

lämplig metod när sociala medier ska studeras för att kunna fånga fenomenets 

nyanser, djup, komplexitet och paradoxer menar Bertilsson (2014). Vid användning 

av netnografi som insamlingsmetod brukar kompletterande forskningsmetoder 

användas, vilket kommer tillämpas genom en fokusgrupp i denna studie.  
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4.4.1 Urval av empiri  

Ett målinriktat urval har genomförts till de inlägg som berör samarbetet från 

respektive varumärke samt med ett aktivt kommentarsfält. Ett målinriktat urval är 

ett icke-sannolikhetsurval baserat på antagandet att upptäcka, förstå och få insikt 

om fenomenet (Merriam & Nilsson, 1994). Den netnografiska insamlingen av 

materialet inleddes vid samarbetenas introducerande inlägg i de valda kanalerna 

och fortsatte därefter i tidskronologisk ordning. I enlighet med Lincoln och Gubas 

(1985) rekommendation avslutade vi insamlingen av det empiriska materialet när 

vi identifierat regelbundenheter och upplevde att materialet var tillräckligt för den 

vidare analysen.  

Inläggen vars kommentarer som har analyserats är publicerade av varumärkena 

på deras officiella sociala medie-konton och hämtades mellan den 9:e och 13:e april 

år 2018. Totalt undersökte vi 36 inlägg med över 10 000 tillhörande kommentarer. 

De kommentarer som har exkluderats i analysen är kommentarer på annat språk än 

svenska och engelska samt kommentarer som endast består av skiljetecken eller 

symboler. Skärmdumpar på samtliga kommentarer som använts i analysen finns i 

Bilaga 1. Kommentarer på sociala medier. Vidare motiveras val av kanaler nedan.  

4.4.2 Val av kanaler  

Valet av kanaler för att samla in det empiriska materialet var Facebook, Instagram 

och YouTube. Dessa kanaler är några av de mest använda sociala nätverken i 

Sverige. YouTube användes av 86 procent, Facebook användes av 74 procent och 

Instagram användes av 53 procent av Sveriges befolkning år 2017 (Davidsson & 

Thoresson, 2017). De valda kanalerna är även de sociala medier där varumärkena 

och dess följare är mest aktiva. Merriam och Nilsson (1994) menar att i en studie 

av kvalitativ karaktär är ett informationsrikt material lämpligt och därför valdes de 

kanaler med mest engagemang.  

4.5 Kompletterande fokusgrupp  

Fokusgrupp har valts som kompletterande moment i denna studie för att samla in 

ytterligare information kring fallen relaterat till känslor, relationer och åsikter hos 

konsumenter (Olsson & Sörensen, 2001). Vi har följt de fyra steg i 



 

 21 

forskningsprocessen för fokusgrupper vilket Morgan (1997) förespråkar; planering, 

rekrytering, diskussionsledning och analys. 

Första steget i planeringsfasen var att sammansätta en grupp. Vi valde att 

endast genomföra en fokusgrupp vid ett tillfälle eftersom fokusgruppen endast är 

kompletterande inslag i denna studie. I enlighet med Olsson och Sörensens (2010) 

rekommendation om fem till tio deltagare valdes sju personer som ett lämpligt 

deltagarantal till fokusgruppen. I rekryteringsfasen tillämpades ett icke-

slumpmässigt snöbollsurval med bekanta i åldern 20–60 år, varav tre män och fyra 

kvinnor, sammansattes i en heterogen grupp (Larsson, 2010). Dock förekom en viss 

homogenitet i gruppen eftersom deltagarna var bekanta med varandra. Detta var ett 

medvetet val för att skapa bättre närhet, transparens och deltagande mellan 

gruppmedlemmarna (Larsson, 2010; Olsson & Sörensen, 2001).  

Fokusgruppsintervjun genomfördes med en strukturerad intervjuteknik. Vi 

styrde frågorna och samtalen till viss del men lät samtidigt samtalen fortgå för att 

få fram deltagarnas tolkning i högsta grad. En intervjumanual hade förberetts med 

frågor som följde Wibecks (2010) frågebatteri med fem typer av frågor och finns 

att tillhandahålla i Bilaga 2.2 Intervjumanual. Intervjun inleddes med 

öppningsfrågor för att introducera oss för deltagarna och sedan introduktionsfrågor 

för att förklara intervjuns agenda och ämnet som skulle diskuteras. Därefter 

presenterades samtalsinspirerande material i form av filmklipp från de valda fallen 

för att deltagarna skulle få förståelse för den kommande diskussionen (Larsson, 

2010), för referens se Bilaga 2.1 Samtalsinspirerande material. Övergångsfrågor 

och nyckelfrågor hjälpte diskussionen för att närma sig kärnan och fördjupa 

samtalen, sedan avslutades intervjun med avslutningsfrågor (Wibeck, 2010). Hela 

fokusgruppsintervjun spelades in med godkännande av deltagarna. Vidare 

transkriberades intervjun och omformulerades till redigerat skriftspråk (Larsson, 

2010). Samtliga deltagare är anonyma och kommer att refereras i analysen som 

deltagare ett till sju.  

4.6 Kvalitativ textanalys  

Det första steget i analysen var att undersöka det empiriska materialet utifrån den 

netnografiska insamlingen och fokusgruppsintervjun genom en kvalitativ 

textanalys, för att få djupare förståelse för texten och de valda fallen (Falkheimer, 
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2014). Enligt hermeneutiken inom den socialkonstruktivistiska traditionen skapar 

texten sin betydelse i mötet med läsaren i en viss kontext (Ledin & Moberg, 2010). 

Med text menas traditionell information som nedtecknats av någon kring ett visst 

ämne eller tema, omfattning och spridning har ingen betydelse (Olsson & Sörensen, 

2001). I enlighet med Olsson och Sörensens (2001) definition syftar text i denna 

studie till både kommentarerna på sociala medier och den transkriberade 

fokusgruppsintervjun. Vid analys av materialet följdes Ledin och Morbergs (2010) 

rekommendation att inte utesluta kontexten, vilket är i enlighet med grundprincipen 

i hermeneutiska spiralen. Texterna har analyserats på detaljnivå och sedan ställts i 

perspektiv till dess kontext, det vill säga samarbetet i sin helhet, vilket presenteras 

som en inledande bakgrundsbeskrivning till varje fall i analysen.  

Textanalys enligt Ledin och Moberg (2010) handlar om att närma sig texten så 

förutsättningslöst som möjligt, för att minimera risken att begränsa eller styra 

analysen. Analysprocessen utgick från två öppna och övergripande frågor som stöd, 

med fokus på textens innehåll och inställning: Vad handlar texten om? Och vad 

uttrycker den för inställning? Analysprocessen syftar till att identifiera teman och 

mönster i de valda fallen som vidare kommer presenteras i analysen. Texterna har 

analyserats individuellt enligt analysprocessen och har i ett senare skede diskuterats 

och analyserats tillsammans, enligt Lincoln och Gubas (1985) rekommendation för 

att kvalitetssäkra en studies resultat med två forskare.  

4.7 Metodreflektion  

För att säkerställa studiens kvalitet och hållbarhet har vi beaktat ett antal 

kvalitetskriterier framtagna av Lincoln och Guba (1985). Kvalitetskriterierna 

härstammar från de positivistiska begreppen validitet och reliabilitet och har 

reviderats för att vara tillämpningsbara i det socialkonstruktivistiska 

förhållningssättet denna fallstudie tar avstamp i. Lincoln och Guba (1985) 

benämner kvalitetskriterierna som: trovärdighet (intern validitet), överförbarhet 

(extern validitet), tillförlitlighet (reliabilitet) och bekräftelsebarhet (objektivitet). 

Dessa kriterier grundar sig i vilken utsträckning forskarna kan lita på de resultat en 

kvalitativ fallstudie har genererat (Merriam & Nilsson, 1994). Nedan följer en 

översiktlig beskrivning av kvalitetskriterierna och hur de applicerats i denna studie.  
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Trovärdighetskriteriet syftar till i vilken mån studiens resultat överensstämmer 

med verkligheten (Merriam & Nilsson, 1994). För att öka trovärdigheten har en 

triangulerande ansats tillämpats i studien, genom att med olika metoder samla in ett 

så rikt material som möjligt (Lincoln & Guba, 1985). Triangulering är relevant vid 

fallstudier för att nå en nyanserad och holistisk förståelse för fenomenet genom att 

undersöka olika infallsvinklar och källor (6 & Bellamy, 2012). Överförbarhet 

innebär att studien ska kunna återupprepas av andra forskare och generera samma 

eller liknande resultat (Lincoln & Guba, 1985). Genom att explicit återge 

tillvägagångssättet med transparens i metoden kan överförbarhetskriteriet 

tillgodoses eftersom undersökningens kunskaper kan överföras till andra studier, 

trots dess socialkonstruktivistiska ansats (Merriam & Nilsson, 1994). Vi har som 

avsikt att med denna studie bidra med kunskap inom Influencer marketing. Detta 

genom att skapa förståelser som är tillämpningsbara i andra situationer och vidare 

forskning, i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) definition av analytisk 

generaliserbarhet. Genom att knyta argumentationen till praktiska fall menar 

Siggelkow (2007) att argumentationen och slutsatserna uppfattas som mer 

applicerbara i verkligen. För att tillgodose tillförlitlighet- och 

bekräftelsebarhetskriterierna har vår handledare och våra kurskamrater 

kontinuerligt granskat och bedömt materialet, enligt Lincoln och Gubas (1985) 

rekommendation. Samtliga deltagare och följare medverkande i denna studie har av 

etiska skäl anonymiserats.  
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5. Analys  

Analyskapitlet tar avstamp i fallen som presenterats i metodkapitlet samt teorierna 

presenterade i det teoretiska ramverket. Inledningsvis kommer varje analys av 

respektive fall presenteras med en beskrivande bakgrund för att kontextualisera 

samarbetena mellan Volvo och Zlatan Ibrahimovic, Volkswagen och Zara Larsson, 

Valio och Edward Blom samt McDonalds och Johan Jureskog. Vidare disponeras 

analysen efter de mönster och teman som identifierats i varje fall från det empiriska 

materialet och avslutas med tillhörande sammanfattning.  

5.1 Volvos samarbete med Zlatan Ibrahimovic  

Volvo inledde ett samarbete med fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic vintern år 

2014 vid lanseringen av Volvomodellen XC70 i kampanjen “Made by Sweden” 

(Gustafsson, 2014). En reklamfilm spelades in med Zlatan i huvudrollen med fokus 

på hans uppväxt i Sverige. Reklamfilmen spreds i såväl traditionella- som digitala 

medier och fick stort genomslag i räckvidd och engagemang. 26 timmar efter 

premiären av reklamfilmen hade en miljon tittare sett filmen på Volvos 

Youtubekanal (Rågsjö Thorell, 2017). 

Fortsättningsvis har samarbetet resulterat i fler olika aktiviteter och 

reklamfilmer för bilmärket och fotbollsstjärnan. Kampanjerna har visat sig fått stor 

betydelse för Volvos försäljning och varumärke. Den svenska marknaden steg med 

8,6 procent i samband med kampanjerna och Volvo hävdar att det skett en 50-

procentig försäljningsökning internationellt sedan samarbetet inleddes (Gustafsson, 

2014). Zlatan har själv uttalat sig enligt citatet: “Volvo var ett litet företag innan 

mig” (Rågsjö Thorell, 2017). Det ryktas även att det var Zlatan själv som var 

initiativtagare till samarbetet då Zlatan tidigare privat kört bilar från Volvo 

(Gustafsson, 2014). 

Generellt visar den insamlade empirin en positiv bild av både Zlatan och 

Volvo, samt deras samarbete. Volvo och Zlatan hyllas både i kommentarerna och i 

fokusgruppsintervjun för deras samarbete, där varumärkena förenas i deras 
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koppling till Sverige. Olika teman har lokaliserats i materialet och analyseras 

nedan: Sverige som ny association, Köpbeteendet påverkas positivt och Kontexten 

är av betydelse.  

5.1.1 Sverige som ny association  

I det empiriska materialet har ett tydligt tema identifierats och lokaliserats i 

samarbetet mellan varumärkena Volvo och Zlatan Ibrahimovic. Det finns ett tydligt 

fokus på Sverige där följarna i sociala medier och deltagarna i fokusgruppsintervjun 

uttrycker sin stolthet i att vara svensk och att varumärkena representerar Sverige på 

den internationella marknaden. Enligt Farquhar et al. (1992) kan en produkt 

associeras både med en celebritet och en geografisk plats. I detta samarbete har 

Volvomodellen associerats både med Zlatan som personligt varumärke och Sverige 

som geografisk plats. Tillsammans förenas således Zlatans och Volvos varumärken 

i kampanjen “Made By Sweden”, med Sverige, svensk kultur och natur som 

utgångspunkt. Vidare beskrivs varumärkena som två symboler för Sverige i och 

med deras svenska ursprung, vilket illustreras i följande citat: “Tar man dem två 

bästa sakerna med Sverige så blir det succé! @volvopersonbilarsverige” (Följare, 

bilaga 1.1). Citatet indikerar att både Volvos och Zlatans varumärken har Sverige 

som en grundläggande kärnassociation. Enligt Farquhar et al. (1992) är det viktigt 

vid en co-branding att identifiera de kärnassociationer som varumärkena framkallar 

för att kunna utnyttja det framgångsrikt. Tillsammans skapar dessa varumärken, 

med tillhörande associationer, nya associationer när de sammankopplas i en co-

branding (Priluck Grossman, 1997). Följaktligen förtydligas och förstärks Volvos 

och Zlatans tidigare associationer, som två svenska etablerade varumärken, genom 

deras samarbete. Vidare i de identifierade kommentarerna uttrycker följarna och 

deltagarna sin stolthet och drar direkta kopplingar till svensk kultur och svenska 

traditioner. Detta med referenser till köttbullar och den svenska flaggan som är 

tydliga symboler för Sverige, vilket följande citat illustrerar: “Vet inte varför men 

denna får mig att villja ätta köttbullar framför en stor svensk flagga” (Följare, bilaga 

1.2).  

I kommentarerna hyllas både Zlatan och Volvo av följarna, vilket även 

stämmer överens med fokusgruppsdeltagarnas reaktioner och acceptans till 

samarbetet. Det identifierade fokus på varumärkenas koppling till Sverige kan 
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således ha genererat att lite fokus riktats till själva produkten, Volvomodellen 

XC70. Detta går i linje med teorier gällande att höginvolveringsprodukter fokuserar 

på att tillfredsställa en livsstil snarare än fokus på att sälja själva produkten (Martin, 

1998). Vidare belyser samarbetet istället den symboliska meningen och 

konsumenternas möjlighet till image-förstärkning vid köp av en Volvobil, vilket 

Hong (2015) menar är typiskt vid höginvolveringsprodukter. I fokusgruppen 

uttryckte sig en av deltagarna i liknande termer, dock att det inte bara var 

bilmodellen som hade minskat fokus utan även Volvo som varumärke. Detta 

illustrerar och förstärker uppfattningen om att den nya associationen Sverige blir 

huvudfokus i samarbetet.  

 

Jag tycker inte att Volvo kommer fram så mycket, utan att det mer är en 

hyllning till Sverige, i och med renen, naturen, snön, kalla badet, familjen - 

mer en reklamfilm för Sverige som turistland. Zlatan är också en symbol för 

Sverige. (Deltagare 5) 

 

Att använda sig av Zlatans kärnassociation till Sverige förstärker även Volvos 

ursprung som svenskt varumärke. Vid höginvolveringsprodukter tas flera olika 

produktattribut och kriterier i beaktning vid informationssökande inför ett köpbeslut 

(Schiffman et al., 2010). Ursprungsland är ett kriterium som förväntas övervägas 

av konsumenten vid köp av en höginvolveringsprodukt (Handriana & Wisandiko, 

2017). I likhet med detta har ursprungslandet Sverige använts för att associera 

Volvo som varumärke med Sverige och svensk kultur. Detta för att belysa Volvos 

koppling till Sverige och stärka associationerna däremellan. I fokusgruppen 

beskriver en deltagare att det kan ha varit ett smart och strategiskt val av Volvo att 

samarbeta med Zlatan eftersom Volvo tidigare blivit uppköpt av ett kinesiskt 

företag: “Känns som ett smart samarbete, att verkligen trycka och branda som något 

svenskt, eftersom det va mycket snack efter att Volvo blivit köpt av ett kinesiskt 

företag.” (Deltagare 3).   

I Volvos kampanj “Made By Sweden” har även andra svenska personliga 

varumärken medverkat, till exempel artisterna Avicii, Robyn och Swedish House 

Maffia. I fokusgruppsintervjun refererar deltagarna till detta i deras hyllning till 

Volvo som varumärke, att de alltid gör välproducerade och kvalitativa 

samarbeten. Inom co-branding, mellan ett personligt varumärke och ett 
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produktvarumärke, finns en strategi att använda flera personliga varumärken, vilket 

Seno och Lukas (2007) benämner som multiplicitet. Varumärkena kan tillsammans 

komplettera varandra gällande associationerna de överför till samarbetet och 

produkten (Kamins, 1990). I dessa fall har de personliga varumärkena olika 

karaktärsdrag eftersom de verkar inom olika branscher samt tilltalar olika 

målgrupper. Dock har de alla en tydlig kärnassociation som förenar och förstärker 

varandra och Volvo, deras svenska ursprung. Således bidrar dessa personliga 

varumärkena till att tillsammans förstärka den nya associationen till Sverige.  

5.1.2 Köpbeteendet påverkas positivt  

I det empiriska materialet uttrycks en vilja hos mottagarna att köpa bilen Zlatan 

marknadsför, trots det minimala fokus bilmodellen får i samarbetet, vilket följande 

citatet illustrerar: “Zlatan är Sveriges stolthet, denna reklam kommer att få fler 

personer att köpa Volvo” (Följare, bilaga 1.3). Zlatans attraktionskraft beskrivs 

implicit i citatet ovan som en påverkande faktor till köp av produkten. Enligt Source 

attractiveness modellens dimensioner för personliga varumärkens effektivitet i att 

sprida budskap (Ambroise et al., 2014), uppfyller Zlatan samtliga. Vidare i Source 

attractiveness modellen syftar dimensionen likhet, till likheter mellan det personliga 

varumärket och dess målgrupp. Eftersom detta är en co-branding mellan ett 

personligt varumärke och ett produktvarumärke krävs det likheter mellan båda 

varumärkenas målgrupper. Likheterna mellan varumärkena och mottagare är deras 

koppling till Sverige, svenska värderingar, natur, kultur och traditioner. Gällande 

kännedom är Zlatan en mycket välkänd person både i Sverige och internationellt 

för hans fotbollsprestationer och karriär samt hans personlighet, vilket blev synligt 

i materialet. I kommentarerna och i fokusgruppsintervjun uttrycktes en positiv bild 

av Zlatan som person och fotbollsspelare vilket tyder på en hög omtyckthet, som är 

den tredje dimensionen i Source attractiveness modellen (Ambroise et al., 2014). 

Detta tyder på att Zlatan har en hög attraktionskraft, vilket enligt modellen antyder 

en effektivitet i spridning av budskap. Följaktligen illustrerar kommentarerna till 

samarbetet att Zlatans attraktionskraft påverkar följarnas attityder till produkten och 

att samarbetet således har en positiv påverkan i en köpbeslutsprocess. Vidare är ett 

attraktivt personligt varumärke mer troligt att agera som en pålitlig källa för 

varumärket och produkten på grund av dess status och attraktionskraft (Seno & 



 

 28 

Lukas, 2007). I fokusgruppsintervjun förankrades detta genom deltagarnas 

resonemang gällande Zlatans trovärdighet som ambassadör för produkten och 

varumärket. Deltagarna upplevde hög trovärdighet i Zlatans involvering i 

samarbetet på grund av hans personlighet och karaktär. En av 

fokusgruppsdeltagarna förklarade det som följande:  

 

Jag upplever det trovärdigt på något sätt för jag har bilden av Zlatan att han 

vågar stå för det han gör och sina åsikter, han hade inte gått med på vad som 

helst, om han går med på ett samarbete med Volvo känns det seriöst. (Deltagare 

2) 

 

Uttalandet bygger på att deltagaren har en kännedom gällande Zlatan och en tidigare 

positiv bild och association till hans varumärke. Zlatan själv har inga tydliga 

kopplingar till produktkategorin bilar och dess branschområde och har således 

ingen uttalad expertis, vilket enligt litteraturen kan påverka det personliga 

varumärkets trovärdighet till produkten negativt (Lynch & Schuler, 1994). Trots 

detta upplevs Zlatan som en trovärdig representant för varumärket och dess produkt 

på grund av hans karaktär och personlighet. Detta tyder på att Zlatans höga 

attraktionskraft är en grundläggande förklaring till att följarna påverkas positivt till 

produkten han är ambassadör för. Produktambassadörer är ett kriterium som 

förväntas tas i beräkning vid en höginvolveringsprodukt (Handriana & Wisandiko, 

2017), vilket gör sig tydligt i detta fall.  

5.1.3 Kontexten är av betydelse  

Flera kommentarer till inlägg relaterade till samarbetet mellan Volvo och Zlatan rör 

Zlatans byte av klubblag. När samarbetet mellan Volvo och Zlatan lanserades 

vintern år 2014 var det mycket spekulationer kring eventuellt klubbyte för Zlatan, 

vilket speglades i kommentarerna. Detta går i linje med tidigare studier gällande 

personliga varumärkens andra aktiviteter och hur de kan påverka samarbetet och 

produktvarumärkets image (Seno & Lukas, 2007). Varken Volvo eller Zlatan som 

varumärke har påverkats negativt eller positivt av lagbytet, dock kan det varit en 

bidragande faktor till minskat produktfokus i samarbetet.  

När samarbetet lanserades gick varumärkena ut med informationen om att det 

var ett långsiktigt samarbete, som idag fyra år senare fortfarande är aktivt. I det 
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empiriska materialet finns tydliga indikationer på att följarna och deltagarna 

upplever detta samarbete som en hög grad av matchning mellan varumärkena. Till 

(1998) menar således att ett samarbete med en hög grad av upplevd matchning har 

potential att skapa långsiktiga associationslänkar. 

5.1.4 Sammanfattning Volvos samarbete med Zlatan Ibrahimovic 

I analysen av samarbetet mellan Volvo och Zlatan Ibrahimovic har den låga graden 

av branschområde-matchning inte identifierats som ett avgörande kriterium för 

mottagarnas acceptans till samarbetet. Vidare visar analysen av det empiriska 

materialet att den betydande parametern för en framgångsrik upplevd matchning är 

kriteriet image-matchning, i enlighet med litteraturen. Sammanfattningsvis gör det 

sig tydligt i analysen att Zlatans associationer överförs och förstärker 

produktvarumärket och samarbetet samt att varumärkena tillsammans skapar nya 

associationer till Sverige. Dessutom är kopplingen till Sverige även det som förenar 

varumärkena och deras målgrupper. Vidare kan samarbetet med Volvo och Zlatan, 

enligt definitionerna för produktinvolvering, kategoriseras som en typisk 

höginvolveringsprodukt på grund av att bland annat produktkriterier som 

ursprungsland och symbolisk mening tas i beaktning.  

5.2 Volkswagens samarbete med Zara Larsson  

I september år 2017 gick bilföretaget Volkswagen ut med nyheten om att de inleder 

ett samarbete med den svenska artisten Zara Larsson (Nilsson, 2018). Samarbetet 

var en del av Volkswagens koncept och plattform “Volkswagen Garage Sound” och 

bestod av två delar. Dels en intervju med Zara som genomfördes av komikern 

Daniel Hallberg i baksätet av en Volkswagenbil samt en exklusiv spelning på Berns 

i Stockholm. Zaras fans fick även möjlighet att tävla om biljetter till konserten 

genom att på sociala medier dela videoklipp när de sjunger någon av Zaras låtar.  

Zara är den sjätte artisten som genomfört en “Volkswagen Garage Sound”-

konsert. Innan henne har det varit världsartister som Jessie J, Charli XCX och Anne-

Marie (Thomasfolk, 2017). Jeanette Asteborg, marknadschef på Volkswagen i 

Sverige, argumenterar för valet av Zara som samarbetspartner utifrån hennes 

attraktionskraft och menar att hon ger stor spridning (Nilsson, 2018). Samarbetet 
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var en aktiv handling för Volkswagen att komma in i populärkulturen och som 

Jeanette Asteborg beskriver “påverka påverkarna”. 

I det empiriska materialet gällande samarbetet mellan Volkswagen och Zara 

har det främst varit fokus på Zara och inte samarbetet mellan varumärkena. Zara 

kritiseras på grund av hennes politiska åsikter samt om hon når rätt målgrupp för 

Volkswagen i samarbetet. Följande teman har identifierats i analysen av samarbetet 

och presenteras nedan: Diskrepans i målgrupp och Zara Larsson i fokus.  

5.2.1 Diskrepans i målgrupp  

I det empiriska materialet, i både kommentarer på sociala medier och i 

fokusgruppsintervjun, finns antydningar om en diskrepans gällande målgruppen i 

samarbetet. Kritik finns att Zara Larssons målgrupp inte stämmer överens med 

Volkswagens målgrupp. Enligt De Veirman et al. (2017), är valet av influencer som 

är populära inom varumärkets primära målgrupp och som stödjer och använder 

produkten, viktigt för ett bra samarbete. I fokusgruppsintervjun uttryckte en av 

deltagarna följande: “Jättedåligt samarbete, jag tror inte ens hon har körkort så sitter 

hon där bredvid och sjunger.” (Deltagare 6). Eftersom oklarheter finns om Zara har 

körkort finns således en tydlig diskrepans med vad De Veirman et al. (2017) menar 

vid val influencer. Inom produktkategorin och branschområdet har dessutom Zara 

ingen uttalad expertis, vilket Lynch och Schuler (1994) menar kan påverka det 

personliga varumärkets trovärdighet till produkten negativt. Ytterligare diskrepans 

i samarbetet finns gällande att det är 18-årsgräns på konserten som anordnas i 

anknytning till samarbetet, eftersom en stor del av Zaras målgrupp är yngre än 18 

år. Diskrepansen i målgruppen gör sig tydlig i följande citat: “Zara larsons fans 

under 12 Volkswagen 30+” (Följare, bilaga 1.4). 

Volkswagen argumenterar dock för valet av Zaras varumärke som en co-

branding partner i samarbetet. Volkswagens avsikt med samarbetet var att bredda 

sin målgrupp, för att bli en del av populärkulturen och påverka påverkarna. Detta 

går i linje med att co-branding är en strategi som har visat sig effektiv för att etablera 

sig på nya marknader (Mróz-Gorgoń, 2016), samt att det har visat sig vara 

framgångsrikt att använda sig av en influencer för att expandera den existerande 

målgruppen (Sudha & Sheena, 2017). Välkända celebriteter används även som 

strategi för att påkalla uppmärksamhet och tränga igenom informationsbruset 
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(Belch & Belch, 2001). Dock indikerar empirin att Zaras målgrupp inte kan 

klassificeras som potentiella kunder till Volkswagen eftersom många är under 18 

år och därför inte står i ett beslut att köpa en bil. I detta fall blir användandet av Zara 

som personligt varumärke inte effektivt eftersom hon attraherar och påverkar en 

målgrupp som inte är relevant för Volkswagen.  

I det empiriska materialet finns resonemang gällande Volkswagens tyska 

ursprungsland, vilket har visat sig vanligt förekommande vid 

höginvolveringsprodukter (Handriana & Wisandiko, 2017; Quester, et al., 2013). 

Även här finns det en diskrepans som ifrågasätts i materialet, om Zara som svensk 

artist och Volkswagen som tyskt bilvarumärke. Ursprungsland används främst som 

en strategi för att associera produkten med associationerna ett land och dess kultur 

har (Quester et al., 2013). Volkswagens tyska ursprung och Zaras svenska ursprung 

skapar således inga nya associationer till produkten, länderna eller dess kulturer.  

5.2.2 Zara Larsson i fokus  

Kommentarerna, främst i Facebook-inläggen, handlar i stor utsträckning om Zara 

och generellt lite om samarbetet. Vidare får Zara mycket kritik gällande hennes 

kontroversiella politiska åsikter, vilket mynnade ut i en diskussion på Facebook, se 

bilaga 1.5. Seno och Lukas (2007) menar att information från ett personligt 

varumärkes andra aktiviteter påverkar ett produktvarumärkes image i en co-

branding, kallat aktivering. Detta blev synligt i hur mottagarna har kommunicerat 

sin acceptans kring samarbetet mellan Volkswagen och Zara. Vidare kan aktivering 

innebära att ett produktvarumärke antingen påverkas positivt eller negativt av ett 

personligt varumärkes andra aktiviteter (Till, 1998). Det visar sig tydligt i materialet 

att Zaras politiska åsikter och ställningstagande har en negativ påverkan på följarnas 

acceptans till samarbetet mellan varumärkena. Zara har inte påverkats negativt av 

Volkswagens tidigare aktiviteter, utifrån vad som identifierats i materialet.  

Enligt Source attractiveness modellen anses Zara inte uppfylla dimensionen 

likhet, som innebär att likheter ska finnas mellan sändaren och mottagare 

(Ambroise et al., 2014), i detta fall mellan Volkswagen och Zara och deras 

målgrupper. En deltagare i fokusgruppen beskrev detta explicit: “Lite konstigt 

samarbete för att hon inte har något med bilar att göra, ingen naturlig koppling 

mellan artisteri och bilförsäljning.” (Deltagare 5). Citatet indikerar att 
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varumärkenas associationer inte stämmer överens med varandra och att de 

tillsammans inte bildar någon ny association när varumärkena kopplas ihop. För ett 

framgångsrikt samarbete enligt Farquhar et al. (1992) är det essentiellt att 

identifiera de kärnassociationer som varumärkena framkallar, och Priluck 

Grossman (1997) menar att det blir som effektivast när två varumärken har något 

gemensamt och relaterar till varandra enligt konsumenternas associationer. På 

grund av saknad överensstämmelse i varumärkenas kärnassociationer skapas inga 

nya associationer, vilket gör det svårt för Volkswagen att associera en viss mening 

eller budskap till produkten. I fokusgruppsintervjun gjorde det sig tydligt att 

Volkswagen och Zara inte delar liknande kärnassociationer och att inga nya 

associationer skapas till samarbetet, vilket följande citat illustrerar: “Zara är ju mer 

utåtriktad, stark i sina åsikter, pushig, men jag tycker Volkswagen är mer medel, 

placeras i mitten.” (Deltagare 7). På grund av detta upplevs samarbetet inte ha en 

hög grad av image-matchning, för att varumärkenas association och attribut inte är 

överensstämmande eller överförs (Xiao & Lee, 2014). När image-matchning 

upplevs vara av låg grad minimeras chanserna för att samarbetet ska bli 

framgångsrikt. Detta resonemang stärks av en utav deltagarna i fokusgruppen: “När 

det inte blir en match made in heaven, så blir det ingen effekt.” (Deltagare 7). 

Att det finns en stor kännedom om Zara är utom tvivel. Hon är en välkänd artist 

inte bara i Sverige utan även i Europa och resten av världen och har mycket medial 

exponering, vilket syns tydligt i kommentarerna. Omtyckthet är tredje dimensionen 

i Source attractiveness modellen som syftar till de känslor publiken har till det 

personliga varumärket som baseras på personens beteende och utseende (Ambroise 

et al., 2014). I materialet både hyllas och kritiseras Zara för hennes artisteri och 

personlighet. Mottagarna har delade åsikter om Zara vilket gör att 

omtyckhetskriteriet enligt Source attractiveness modellen uppfylls till viss grad.   

Forskningen inom co-branding diskuterar begreppet multiplicitet som en 

strategi i att använda flera personliga varumärken som tillsammans ska komplettera 

varandra gällande associationerna de överför till varumärket (Seno & Lukas, 2007; 

Kamins, 1990). Tidigare har Volkswagen använt sig av andra artister i samarbeten 

och i kampanjen ”Volkswagen Garage Sound”, vilket det inte resoneras kring 

varken i fokusgruppsintervjun eller i kommentarerna på sociala medier. Detta tyder 

på att strategin ej fick önskvärt genomslag gällande användandet av flera personliga 

varumärken och dess associationsöverföring.  
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5.2.3 Sammanfattning Volkswagens samarbete med Zara Larsson 

I samarbetet mellan Volkswagen och Zara Larsson anses den upplevda 

matchningen vara av låg grad, både gällande image-matchning och branschområde-

matchning. Zaras associationer överförs inte till Volkswagen och samarbetet, dock 

finns det istället antydningar om att Zaras varumärke har en negativ påverkan på 

mottagarnas acceptans till samarbetet. Den bristande associationsöverföringen 

resulterar istället i ett tydligt fokus på endast Zara som personligt varumärke och 

inte på Volkswagen och deras produkt eller samarbetet. Dessutom är Zaras och 

Volkswagens målgrupper inte överensstämmande vilket påverkar mottagarnas 

acceptans till samarbetet negativt. Gällande informationssökande- och 

utvärderingsprocessen ifrågasätts produktattributet ursprungsland i samarbetet på 

grund av saknade likheter mellan varumärkena, dess länder och kulturer. I likhet 

med Volvo klassificeras Volkswagens produkter som höginvolveringsprodukter.  

5.3 Valios samarbete med Edward Blom  

Mejeriproducenten Valio inledde en kampanj där välkände gastronomen Edward 

Blom var en av de medverkande i reklamfilmen. Reklamfilmen fokuserar på 

njutning, mat och goda smaker med syftet att kommunicera sloganen ”Livet är fullt 

av goda tillfällen” (Naess, 2016). Hälsogurun Pt-Fia är även medverkande i 

reklamfilmen. Kampanjen sändes på traditionell TV och spreds i sociala medier och 

på Valios hemsida. Valio är ett finskt företag som säljer laktosfria mejeriprodukter 

med ambitionen att utveckla nya, goda och hälsosamma produkter (Naess, 2016).  

Edward är känd för sina kunskaper inom historia, mat och dryck och har på 

senare år blivit en av Sverige mest välkända gastronomer (”Om Valio”, 2018). 

Edward beskriver själv att det han uppskattar i livet är de goda smakerna, vilket han 

menar att Valios produkter har. Kommunikationschef, Linda Öhman, på Valio 

menar att Edward är den perfekta ambassadören för Valio då de båda varumärkena 

står för att hitta njutning i livet (Naess, 2016). Vidare beskrivs även Pt-Fia vara en 

passande ambassadör i kampanjen på grund av hälsoaspekten hon belyser. Med 

olika personligheter förenas Edward och Pt-Fia i kampanjens syfte att hitta 

njutningen i livet - där smak och hälsa går hand i hand.  

I analysen av samarbetet mellan Valio och Edward synliggjordes ett tydligt 

produktfokus i det empiriska materialet. Ytterligare diskuterades Edwards 
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varumärke och karaktär samt hur Valio strategiskt använts sig av ett kompletterande 

personligt varumärke. Produktvarumärket Valio i fokus, Edward Bloms karaktär 

och Kompletterande personligt varumärke är synliga teman som analyseras nedan.  

5.3.1 Produktvarumärket Valio i fokus  

I det empiriska materialet har ett tydligt mönster lokaliserats i samarbetet mellan 

Valio och Edward Blom. Det finns ett tydligt produktfokus där förvirring och kritik 

lyfts fram gällande produktens egenskaper. I kommentarerna beskrivs förvirringen 

kunna leda till livshotande konsekvenser. Vidare indikerar kommentarerna ett 

omfattande informationssökande och en omfattande utvärderingsprocess av både 

produkten och kampanjen gällande laktosintolerans och mjölkproteinallergi. 

Vanligtvis vid låginvolveringsprodukter brukar informationssökandet och 

utvärderingsprocessen vara begränsad eller utebliven på grund av en låg motivation 

att bearbeta budskap (Montandon et al., 2017; Quester et al., 2013). Diskussionen 

styrs av en målgrupp som betraktar produkten som en höginvolveringsprodukt på 

grund av den upplevda hälsorisken. Citatet nedan illustrerar diskussionen gällande 

kampanjens budskap och produktens egenskaper:  

 

I den kortare reklamen tror man att mjölken är helt proteinfri. För den som är 

riktigt allergisk emot mjölkprotein kan det vara samma sak som döden. Väldigt 

många blandar ihop mjölksocker och mjölkprotein. (Sjukvårdspersonal 

serverar laktosfri mjölk till barn som är inlagda när dom fått i sig mjölkprotein). 

Därför är det tummen ner, då detta skapar mer förvirring. Om du är överkänslig 

för mjölkprotein får du svåra smärtor och diarreer dagen efter du har stekt 

något i smör eller ätit några droppar sås med grädde i) (Följare, bilaga 1.6) 

 

Vidare har det i materialet lokaliserats ytterligare ett produktfokus där Valios 

produktionsland diskuteras. Produktionsland kategoriseras som ett kriterium som 

tas i beaktning vid köp av höginvolveringsprodukter (Handriana & Wisandiko, 

2017). Följarna poängterar en underliggande kritik kring att Valio är ett finskt 

företag och att svenskt producerade mejeriprodukter bör föredras. Detta tas även 

upp som kritik mot Edward, där han som produktambassadör samarbetar med ett 

finskt företag istället för ett svenskt, med mer närproducerade mejeriprodukter. 

Följande citatet antyder detta: “@edward_blom Dricker du mjölk alls vanligtvis? 



 

 35 

Och i så fall - inte svensk?” (Följare, bilaga 1.7). Detta produktfokus tyder på att 

produkten i samarbetet betraktas av den specifika målgruppen utifrån 

höginvolveringskriterier. Dock är det inte generaliserbart till alla mottagare utan 

endast de som konsumerar produkten på grund av laktosintolerans och dess 

medförda hälsorisk. 

5.3.2 Edward Bloms karaktär  

Många av kommentarerna på sociala medier uttrycker positiva attityder till 

Edwards medverkan och karaktär. Mycket av denna respons grundar sig i Edwards 

andra aktiviteter, till exempel hans kokbok och hans medverkan i TV-program. 

Edwards beteende, kommunikation och andra aktiviteter påverkar mottagarnas 

acceptans till samarbetet mellan varumärkena, vilket Seno och Lukas (2007) 

refererar till begreppet aktivering. Som Till (1998) argumenterar kan varumärket 

påverkas positivt eller negativt av en co-branding partner. I detta fall påverkas inte 

produktvarumärket negativt av Edwards aktiviteter utan snarare positivt på grund 

av att han är aktuell inom branschområdet och är omtyckt av sin målgrupp. Följande 

citat illustrerar positiv aktivering: “Inte nog med att du älskas till tusen i tv-program, 

nu gör du till och med reklamen intressant!!” (Följare, bilaga 1.8). Detta antyder på 

att dimensionen omtyckthet i Source attractiveness modellen uppfylls. 

I Valio och Edwards samarbete finns det en tydlig överensstämmelse gällande 

branschområde-matchningen eftersom de är verksamma inom samma bransch; 

livsmedel och mat. Edward upplevs därför som en trovärdig källa på grund av hans 

expertis inom gastronomi i enlighet med vad Lynch och Schuler (1994) samt Seno 

och Lukas (2007) förespråkar, att expertis leder till trovärdighet. I kommentarerna 

finns dock ett visst tvivel kring Edwards karaktär och hans relation till produkten. 

Följarna ifrågasätter Edwards användande av Valios produkter genom att referera 

till hans matkonsumtionsvanor. Följande citat illustrerar följarnas attityder till 

Edward som produktambassadör för Valios produkter: “Blom har väl fördjävulen 

aldrig druckit komjölk . Mig kan ni inte lura . Han egen son åt som ett åring 

gåslever.” (Följare, bilaga 1.9). För att lyckas som ett trovärdigt och framgångsrikt 

personligt varumärke krävs det att individens personliga identitet avspeglas i 

varumärket (Werner Runebjörk, 2006). Vidare vid en co-branding är det även 

viktigt att det personliga varumärket stödjer och använder produkten i fråga (De 
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Veirman et al., 2017). I det empiriska materialet framträder ett visst tvivel gällande 

om Edward stödjer och använder Valios produkter, vilket påverkar uppfattning om 

Edward som en trovärdig källa till produkten. 

5.3.3 Kompletterande personligt varumärke  

I fokusgruppsintervjun blev det tydligt att Pt-Fia hade en betydande roll i 

deltagarnas acceptans till samarbetet och kampanjen. De yngre deltagarna i 

fokusgruppen hade mer kännedom kring Pt-Fia än vad de hade om Edward. När 

resterande deltagare fick kännedom om Pt-Fias varumärke förändrades deras syn 

på samarbetet mellan de tre varumärkena; Edward Blom, Pt-Fia och Valio. Således 

är co-brandingen i detta fall mellan tre varumärken som tillsammans marknadsför 

en produkt, Valios mejeriprodukter. Dess tre varumärken är överensstämmande i 

deras kärnassociation till mat och kost, de har även en kompletterande roll till 

varandras varumärken och associationer. Inom co-branding finns det en strategi att 

använda flera personliga varumärken som kompletterar varandra gällande 

associationerna de överför till varumärket, kallat multiplicitet (Seno & Lukas, 

2007). I detta fall kompletterar de personliga varumärkena varandra i de 

associationer de framkallar hos målgruppen. Edward associeras med gastronomi 

och det goda i livet, medan Pt-Fia associeras med hälsa och kosthållning. Således 

kompletterar dessa två varumärken varandra i deras associationer och tillsammans 

skapar de nya associationer med Valio, om en produkt som både är god och 

hälsosam. Vidare förespråkar Priluck Grossman (1997) att sammanhanget bör 

ändras eller modifieras för att en ny association ska skapas. Detta fångar deltagarna 

i fokusgruppen upp och beskriver som följande:  

 

Man upplevde att han brydde sig att det skulle smaka gott och då connectade 

man att Valio smakar gott, sen var hon där och sa att det fortfarande är nyttigt 

och bra, och då connectar man att alla dem tre kompletterar varandra, man 

behöver inte välja att det ska vara nyttigt eller gott utan det kan vara både och. 

Så det tycker jag de fick ihop bra. (Deltagare 2) 

 

Fortsättningsvis attraherar Edward och Pt-Fia olika målgrupper på grund av deras 

karaktärer, branschområden och budskap. Likhet mellan varumärkenas målgrupper 

är en av dimensionerna i Source attractiveness modellen (Ambroise et al., 2014). 
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Tillsammans når de tre varumärkena en bred och konsistent målgrupp. Dock blev 

det tydligt i fokusgruppen att deltagarna hade olika kännedom kring varumärkena. 

Deltagare som hade en viss kännedom om Edward eller Pt-Fia upplevde de som 

trovärdiga produktambassadörer på grund av deras expertis inom området, antingen 

mat eller hälsa och kost. Kännedom är enligt Source attractiveness modellen 

ytterligare en viktig dimension för att ett personligt varumärke ska kunna sprida ett 

effektivt budskap (Ambroise et al., 2014). Olika kännedom om de personliga 

varumärkena gjorde det problematiskt för deltagarna att bilda sig en uppfattning 

och acceptans till samarbetet. Följande citat illustrerar problematiken om 

kännedomen kring endast ett av de personliga varumärkena, Pt-Fia:   

 

Jag tycker i alla fall för min del, eftersom jag vet vem Pt-Fia är, att hon är med 

gör det väldigt bra och jag blev positivt överraskad när jag såg filmen första 

gången. Att hon är där och pratar gott och vettigt om produkten, i och med att 

hon är kunnig inom hälsa. Men att han är med tycker jag… Jag vet knappt vem 

han är, jag ser inte honom som positiv, mer att Pt-Fia höjer upp det och han 

sänker ner det. (Deltagare 1) 

 

Vidare identifierades inga mönster i kommentarerna på sociala medier gällande Pt-

Fias medverkan i samarbetet och således saknas uttryckt acceptans till Pt-Fia som 

co-branding partner. Detta tyder på en låg attraktionskraft, vilket gör det svårt för 

det personliga varumärket att effektivt sprida budskapet enligt Source attractiveness 

modellen (Ambroise et al., 2014). På grund av saknade kommentarer om Pt-Fia i 

det empiriska materialet indikerar det en låg kännedom kring hennes varumärke 

enligt Source attractiveness modellen.  

5.3.4 Sammanfattning Valios samarbete med Edward Blom 

I analysen av samarbetet framträder det att de tre varumärkenas associationer 

överförs i samarbetet till produkten, vilket har lett till ökad acceptans hos 

mottagarna. Image-matchningen upplevs vara av hög grad på grund av att 

varumärkena och deras associationer kompletterar varandra. På samma sätt 

kompletterar varumärkena varandra gällande branschområdet vilket leder till ökad 

trovärdighet för Edward Blom och Pt-Fia som produktambassadörer för Valio. 

Kompletterande är även varumärkenas målgrupper som tillsammans förenas i 
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samarbetet och dess budskap. Den specifika målgruppen som konsumerar Valios 

produkter på grund av laktosintolerans betraktar produkten utifrån 

höginvolveringskriterier, vilket inte är överensstämmande med den resterande 

målgruppen till samarbetet som betraktar den som en låginvolveringsprodukt.  

5.4 McDonalds samarbete med Johan Jureskog  

McDonalds inledde ett samarbete med gourmetkocken Johan Jureskog i början av 

år 2016. Samarbetet gick ut på att Johan fick skapa en egen hamburgare på 

McDonalds menyer i Sverige. En reklamfilm spelades in som en del av kampanjen 

och spreds både på sociala medier och på TV. Målet med kampanjen var att göra 

gourmethamburgare tillgängliga för alla (Nerell, 2018).  

Johan och McDonalds gick tidigt ut med att detta var ett långsiktigt samarbete 

och under åren har Johan skapat sammanlagt sju hamburgare. Enligt McDonalds 

beskrivs samarbetet som väldigt lyckat och lärorikt då alla sju hamburgare blivit 

succéer hos McDonalds konsumenter. Johan är speciellt känd för att vara köttexpert 

och gourmetkock samt för att han idag driver köttrestaurangen AG:s i Stockholm. 

Vid lanseringen av kampanjen fick Johan mycket kritik och sågning på Facebook 

av allmänheten, vilket ledde till att Johan uttalade sig “Det får vara slut på slasket i 

sociala medier” och tog bort sitt Facebook-konto (Nerell, 2018). Johan fick även 

hård kritik av andra kändiskockar då de ansåg att han sålde ut sig själv och de 

ifrågasatte McDonalds kvalitet på råvaror (Färlin, 2016).  

Övergripande i det empiriska materialet kring samarbetet mellan McDonalds 

och Johan finns tydliga kritiska inslag bland följarna och deltagarna, främst om 

Johans medverkande roll i samarbetet. Ytterligare har ett produktfokus identifierats 

i materialet med omfattande produktutvärderingar. Följande teman har identifierats 

och analyseras nedan: Johan Jureskogs rykte och Omfattande informationssökande 

och produktutvärderingar. 

5.4.1 Johan Jureskogs rykte  

I det analyserade empiriska materialet, både i kommentarerna på sociala medier och 

i fokusgruppsintervjun, förekommer kritik gällande Johan Jureskogs medverkan i 

samarbetet med McDonalds. Vidare är kommentarer gällande Johans rykte vanligt 

förekommande vilket påvisas i följande citat: “Helt hemskt att se en av Sveriges 
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bästa kockar någonsin JOHAN JURESKOG sabba sitt rykte så fruktansvärt!” 

(Följare, bilaga 1.10). Den negativa responsen gällande Johans samarbete med 

McDonalds grundar sig i hans kärnassociation som gourmetkock med fokus på kött 

av hög kvalitet. Farquhar et al. (1992) menar att det är viktigt att identifiera ett 

varumärkes kärnassociationer för att kunna utnyttja det framgångsrikt i en co-

branding. I detta fall drabbas Johan negativt av samarbetet med McDonalds 

eftersom deras kärnassociationer tillsammans inte är överensstämmande. 

McDonalds är en snabbmatskedja medan Johan är en gourmetkock, vilket således 

innebär att varumärkena har olika varumärkesimage och värdegrunder. Detta 

indikerar på en låg grad av image-matchning i samarbetet. Vidare genom en ytlig 

granskning av McDonalds samarbete med Johan finns dock en överensstämmelse i 

branschområde-matchning, gällande mat, restaurang och hamburgare. Dock vid en 

ytterligare granskning finns en diskrepans inom branschområdet, vad gäller 

snabbmatskedja och gourmetkock. Johan har expertis inom branschområdet men 

trovärdigheten upplevs som bristande då McDonalds har andra värderingar gällande 

råvaror och kvalitet (Lynch & Schuler, 1994; Seno & Lukas, 2007). Det kan 

argumenteras för att de båda varumärkena befinner sig på olika ändar inom 

branschområdet. Följande citat illustrerar problematiken gällande varumärkenas 

olikheter, inkluderande både image och branschområde:   

 

Det är ett skämt att du johan jureskog gör reklam för macdonalds. Jag 

förutsätter att du allafall har en måttlig kunskap om näringsrik kost, obearbetat 

kött och organiska råvaror. Med det i åtanke så är det otroligt pinsamt att du 

gör reklam för denna smutsiga matkoncern (förmodligen den smutsigaste), 

som står för just allt som inte har med det tidigarenämnda att göra. Macdonalds 

mat är tveklöst ingen bra mat, med andra dålig mat, och att en framgångsrik 

kock från detta land som hyser så stor respekt för både matvärlden och 

djurvärlden (som inte heller denna hamburgerkedjan gör) ska uppmana folk till 

att äta denna dålig mat, det är ett skämt min gode herre och du borde skämmas! 

@johanjureskog (Följare, bilaga 1.11) 

 

Trots kritik kring samarbetet har även positiv respons lokaliserats i materialet. 

Enligt det empiriska materialet anser vissa mottagare att Johan är en bra 

produktambassadör för McDonalds, trots att han är en gourmetkock som samarbetar 

med en snabbmatskedja, för att de ingår i samma branschområde med fokus på 
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hamburgare. Enligt Belch och Belch (2001) krävs det närbesläktade livsstilar, 

personligheter och åsikter mellan varumärkena och dess målgrupper för att 

mottagandet av budskapet ska bli effektivt. Johans och McDonalds målgrupper 

tycks inte ha överensstämmande livsstilar och åsikter eftersom de värdesätter olika 

riktlinjer för råvaror, gällande kvalitet, vilket framträder i materialet. Detta 

indikerar att dimensionen likhet i Source attractiveness modellen inte uppfylls 

enligt teorin (Ambroise et al., 2014). På grund av saknade likheter mellan 

McDonalds och Johans målgrupper påverkas således mottagarnas acceptans till 

samarbetet negativt. Detta går i linje med De Veirmans et al. (2017) argument om 

att det är viktigt i en co-branding att välja ett personligt varumärke som är populär 

inom produktvarumärkets primära målgrupp.  

Vidare i kommentarerna på sociala medier synliggörs en tydlig kännedom 

kring Johans personliga varumärke och tidigare aktiviteter, exempelvis på grund av 

hans TV-program “Världens bästa burgare” och köttrestaurangen AG:s. Tidigare 

aktivering kan påverka en co-branding partner antingen positivt eller negativt (Seno 

& Lukas, 2007). I detta fall drabbas inte McDonalds negativt av Johans tidigare 

aktiviteter, istället är det Johan som drabbas negativt på grund av McDonalds 

aktivering och associationer som snabbmatskedja. Följaktligen skapar Johans 

tidigare aktivering och associationer förväntningar hos mottagarna att kvaliteten på 

McDonalds produkter ska höjas i linje med Johans värderingar, med fokus på 

högkvalitativa råvaror. Detta kommer diskuteras vidare i 5.4.2 Omfattande 

informationssökande och produktutvärderingar. I fokusgruppsintervjun 

identifierades dock en viss saknad av kännedom kring Johan och hans personliga 

varumärke. Detta kan bero på att dynamiken förändras mellan sändare och 

mottagare vid användandet av ett personligt varumärke (Khamis et al., 2017). 

Personliga varumärken attraherar och påverkar främst sin egen publik och 

målgrupp på sina egna sociala plattformar. Avsaknaden av kännedom kring Johan 

i fokusgruppen kan därav bero på att deltagarna inte följer Johan i hans sociala 

kanaler. Vidare förekommer det både positiv och negativ respons till Johan och 

samarbetet i det empiriska materialet. Följarnas och deltagarnas delade åsikter om 

Johan innebär att omtyckthetskriteriet enligt Source attractiveness modellen 

uppfylls till viss grad.   
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5.4.2 Omfattande informationssökande och produktutvärderingar  

I och med Johans varumärkesimage gällande kvalitet på råvaror och hans 

association som etablerad gourmetkock förväntas dessa associationer överföras till 

McDonalds och dess hamburgare i samarbetet. Vid en co-branding är avsikten att 

associera en viss mening med en produkt genom att sammankoppla det med ett 

redan befintligt varumärke (Priluck Grossman, 1997). McDonalds vill med detta 

samarbete göra gourmethamburgare tillgängliga för alla genom att associera sina 

hamburgare med Johans associationer som gourmetkock. Således förväntas Johans 

associationer överföras till produkterna gällande högkvalitativa hamburgare. I det 

empiriska materialet visar det sig att dessa förväntningar inte uppfyllts och att 

Johans associationer inte har överförts till produkten och samarbetet. Detta gör sig 

uttryck i negativa och kritiska produktutvärderingar i det empiriska materialet. 

Följande citat illustrerar hur mottagarna noggrant utvärderar produkten:  

 

@johanjureskog Köpte Jureskog NYC idag, vilken besvikelse. Smuligt bröd, 

okryddat kött och av tryffelmajjon kände man inte en tillstymmelse av.. Det 

som man kände smak av var lökx2. Betyget blir 1 high-five av fem möjliga. 

Kan tänka mig att tanken på hur den ska smaka är bättre än genomförandet och 

att olika personal med olika kompetens och intresse levererar varierande bra 

resultat beroende på vilken McDonalds man har varit på.. (Följare, bilaga 1.12) 

 

Enligt Schiffman et al. (2010) förekommer omfattande och noggranna 

informationssökande- och utvärderingsprocesser av en produkt innan ett köp av en 

höginvolveringsprodukt. Detta skiljer sig vid låginvolveringsprodukter menar 

Montandana et al. (2017) och Quester et al. (2013) där köp sker utan eller med en 

begränsad utvärderingsprocess. I detta fall sker det omfattande och noggranna 

produktutvärderingar, dock förekommer produktutvärderingarna om hamburgarna 

Johan skapat efter produktköpet. Trots omfattande produktutvärderingar 

förekommande i samband med samarbetet betraktas produkten av mottagarna som 

en låginvolveringsprodukt. 

Vidare förekommer diskussioner i kommentarerna om vart köttet är 

producerat, om det är svenskt nötkött eller utländskt. Enligt Handriana och 

Wisandiko (2017) är produktionsland ytterligare ett kriterium som tas i beaktning 

vid höginvolveringsprodukter. Orsaken till att produktionsland och ursprungsland 

är ett tydligt fokus i kommentarerna kan grunda sig i mottagarnas förväntningar att 
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Johans kärnassociationer, gällande högkvalitativt kött och råvaror, ska överföras till 

produkten. Följande citat gällande produktionsland representerar kommentarer 

gällande mottagarnas informationssökande kring McDonalds köttproduktion: “Kan 

ju börja med att använda svenskt kött!” (Följare, bilaga 1.13). McDonalds svarar 

följande på denna kommentar på deras Facebook-sida: 

 

Vi är restaurangbranschens största uppköpare av svenskt nötkött. I dagsläget 

är ca 45 % av vårt nötkött svenskt (Scan) och resterande polskt (OSI Group). 

Dessvärre råder det idag brist på svenskt nötkött i den omfattning och av den 

kvalitet vi vill ha. Det beror på att självförsörjningsgraden över flera år har 

sjunkit i Sverige. Oavsett ursprungsland lever vår mat upp till branschens 

hårdaste miljö-, djurskydds- och livsmedelssäkerhetskrav, många gånger till 

och med högre än vad de svenska myndigheterna kräver. (McDonalds, bilaga 

1.14) 

 

Sammanfattningsvis illustrerar refereringen till köttets produktionsland och de 

omfattande produktutvärderingarna i materialet, att produkten i samarbetet 

betraktas med inslag av kriterier för en höginvolveringsprodukt, trots att det är en 

låginvolveringsprodukt. Detta kan härledas till de förväntningar Johans 

associationer skapar i samarbetet, samt att en co-branding leder till ökad granskning 

av båda varumärkena (Priluck Grossman, 1997). Det blir tydligt i materialet att 

associationsöverföringen ej uppnås enligt konsumenternas kritiska 

produktutvärderingar. Den misslyckade associationsöverföringen påverkar således 

mottagarnas acceptans till samarbetet negativt. 

5.4.3 Sammanfattning McDonalds samarbete med Johan Jureskog 

I samarbetet mellan McDonalds och Johan Jureskog är den upplevda matchningen 

av låg grad på grund av att image-matchningen mellan varumärkena inte är 

överensstämmande. Branschområde-matchningen kan enligt kriterierna anses vara 

av hög grad, dock på grund av differenser i målgruppen och eftersom att 

varumärkena befinner sig på olika ändar inom branschområdet bidrar det inte till 

ökad acceptans av mottagarna. Vidare upplevs samarbetet inte vara framgångsrikt 

på grund av bristande associationsöverföring mellan Johan och McDonalds. 

Gällande produktinvolvering finns det inslag av höginvolveringskriterier i 

diskussionen kring ursprungsland samt de omfattande produktutvärderingarna, trots 
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att McDonalds produkter är av låginvolvering. Detta kan bero på den ökade 

granskning av produkterna vid en co-branding och samarbetets misslyckade 

associationsöverföring.  
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6. Diskussion och slutsats  

I denna studie har vi undersökt hur mottagare kommunicerar acceptansen kring fyra 

samarbeten, mellan personliga varumärken och produktvarumärken, utifrån teorier 

om produktinvolvering, personligt varumärke och co-branding. I den kvalitativa 

textanalysen har vi kommit fram till tre övergripande slutsatser gemensamma för 

de studerade fallen: 1) Image-matchning är det betydande kriteriet inom upplevd 

matchning, 2) Branschområde har mer betydelse vid låginvolveringsprodukter än 

höginvolveringsprodukter, och 3) Likhet i målgrupp mellan varumärkena i 

samarbetet är ett betydande kriterium för upplevd matchning.  

Den första slutsatsen är att image-matchning visats vara det betydande kriteriet 

för en framgångsrik matchning mellan ett personligt varumärke och ett 

produktvarumärke. De samarbeten som kategoriserats med en hög grad av image-

matchning, Volvo och Zlatan Ibrahimovic samt Valio och Edward Blom, visar att 

det personliga varumärkets associationer har överförts till produktvarumärket och 

produkten i samarbetet. I de samarbeten med låg grad av image-matchning, 

Volkswagen och Zara Larsson samt McDonalds och Johan Jureskog, har en 

associationsöverföring mellan det personliga varumärket och produktvarumärket ej 

skett. I analyserna visar det sig att associationsöverföringen, det vill säga en hög 

grad av image-matchning, är det mest grundläggande kriteriet för upplevd 

matchning. Detta går även i linje med Xiao och Lees (2014) argument om att image-

matchningen är av mer betydande vikt för ett lyckat och framgångsrikt samarbete 

än vad det mer funktionella kriteriet branschområde-matchning är. 

Vidare är den andra slutsatsen att branschområde-matchning är mer betydande 

vid låginvolveringsprodukter än vid höginvolveringsprodukter. I samarbetena med 

låginvolveringsprodukter, Valio och Edward Blom samt McDonalds och Johan 

Jureskog, fanns ett tydligt produktfokus och branschområdesfokus. Det visar sig 

därför att branschområde-matchning är en påverkande faktor till mottagarnas 

acceptans till samarbetena med låginvolveringsprodukter. I samarbetena mellan 

Volvo och Zlatan Ibrahimovic samt Volkswagen och Zara Larsson fanns inget 
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tydligt produktfokus eller branschområdesfokus. Saknaden av produktfokus och 

den låga graden av branschområde-matchning kan härledas till Martins (1998) teori 

om att vid höginvolveringsprodukter fokuserar produktvarumärkena på att 

marknadsföra och tillfredsställa en livsstil snarare än en produkt. Det framträdde i 

analysen att branschområde-matchning inte påverkade mottagarnas acceptans till 

samarbetena. Således visar materialet att branschområde-matchning inte är ett 

relevant kriterium för upplevd matchning vid höginvolveringsprodukter men har en 

viss betydande roll vid låginvolveringsprodukter. 

Den tredje slutsatsen är vikten av likhet mellan varumärkena och dess 

målgrupper i en co-branding. Likhet mellan sändare och mottagare är en dimension 

i Source attractiveness modellen som syftar till personliga varumärkens effektivitet 

i att sprida budskap (Ambroise et al., 2014). Denna dimension har visats sig vara 

extra relevant i en co-branding mellan ett personligt varumärke och ett 

produktvarumärke. I de studerade fallen kunde vi tydligt utläsa att vid en lägre grad 

av upplevd matchning är graden av likheter mellan målgrupperna även låg, vilket 

gäller för samarbetena mellan Volkswagen och Zara Larsson samt McDonalds och 

Johan Jureskog. Vid hög grad av upplevd matchning i samarbetena finns tydliga 

likheter mellan varumärkenas målgrupper, vilket gäller för samarbetena mellan 

Volvo och Zlatan Ibrahimovic samt Valio och Edward Blom. Belch och Belch 

(2001) menar att ett personligt varumärke bör ha närbesläktade livsstilar, 

personligheter och åsikter med sin målgrupp för att effektivt sprida sina budskap. 

Liknande princip presenteras av Farquhar et al. (1992) gällande att varumärkena i 

ett samarbete bör ha något gemensamt och relatera till varandra för en framgångsrik 

co-branding. Dessa teorier belyser vikten av likheter mellan både det personliga 

varumärkets och produktvarumärkets målgrupper, vilket gjort sig tydligt i analysen 

av fallen. Vidare är dimensionen kännedom grundläggande för att de andra 

dimensionerna ska uppfyllas i Source attractiveness modellen. Finns det inte tydlig 

kännedom om varumärkena minskar möjligheten för mottagarna att identifiera 

likheter mellan sig och varumärkena i samarbetet.  

Slutsatserna ovan är identifierade mönster i analysen som är gemensamma för 

varje fall och som tillsammans besvarar frågeställningen gällande mottagarnas 

acceptans till samarbetena, mellan personliga varumärken och produktvarumärken. 

När image-matchningen upplevs vara av hög grad visar sig en tydligare acceptans 

av mottagarna till samarbetet. Liknande princip återfinns gällande varumärkenas 
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målgrupper. När likheter mellan varumärkenas målgrupper upplevs vara av hög 

grad finns en ökad acceptans till samarbetet av mottagarna. Inom kriteriet 

branschområde-matchning skiljer sig acceptansen utifrån graden av 

produktinvolvering. Vid låginvolveringsprodukter i en co-branding är 

branschområde-matchning mer betydande än vid en co-branding med 

höginvolveringsprodukter. Vidare i analysen har graden av produktinvolvering 

undersökts i de valda fallen och visar att det förekommer en viss överlappning 

mellan hur konsumenter betraktar låg- och höginvolveringsprodukter i en co-

branding. Dock förekommer fortfarande en tydlig distinktion enligt kriterierna i 

litteraturen i hur konsumenter betraktar och accepterar produktbudskap utifrån 

graden av produktinvolvering. Utifrån detta har den framtagna modellen 

modifierats, och presenteras nedan. 

6.1 Modifiering av modell  

För att besvara det tredje steget i studiens syfte har vi kvalificerat och modifierat 

modellen utifrån upptäckter och slutsatser i analysen. Eftersom det i materialet visat 

sig tydligt att image-matchning är det mer betydande kriteriet för parametern 

upplevd matchning i modellen, kommer det fortsätta vara ett kriterium. 

Branschområde-matchning har identifierats som ett relevant kriterium vid ett 

samarbete med en låginvolveringsprodukt och kommer därav fortsätta vara ett av 

kriterierna för en upplevd matchning i en co-branding. Likheter mellan 

varumärkenas målgrupper har identifierats som ytterligare ett relevant kriterium för 

ett accepterat och framgångsrikt samarbete. På grund av detta har vi inkluderat 

målgrupps-matchning som det tredje kriteriet inom parametern upplevd matchning. 

Graden av produktinvolvering visar sig fortfarande vara av betydelse och kommer 

därmed behållas som en parameter i modellen. Sammanfattningsvis har modellen 

kvalificerats och modifierats till parametrarna upplevd matchning inkluderande 

image-matchning, branschområde-matchning och målgrupps-matchning samt 

parametern produktinvolvering. Nedan presenteras den modifierade modellen: 
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Figur 3. Modifierad modell 

 

Utifrån den modifierade modellen är image-matchning fortfarande det mest 

betydande kriteriet för upplevd matchning tillsammans med målgrupps-matchning. 

Det tredje kriteriet i parametern upplevd matchning är branschområde-matchning 

och är endast relevant vid ett samarbete med låginvolveringsprodukter. Samtliga 

kriterier inom parametern upplevd matchning kategoriseras från låg till hög grad av 

matchning. 

Modellen ska fungera som ett praktiskt verktyg för företag i processen att välja 

co-branding partner med syfte att vägleda varumärken i deras strategiska 

tankegång. Vidare bidrar även modellen med teoretisk kunskap inom Influencer 

marketing och co-branding. Både den praktiska och teoretiska tillämpningen av 

modellen bidrar även till vidare fördjupad kunskap inom fältet strategisk 

kommunikation.   
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6.2 Förslag till vidare forskning  

I denna studie har co-branding mellan personliga varumärken och 

produktvarumärken undersökts med fokus på hur mottagarna kommunicerat sin 

acceptans till samarbetena. Studiens utgångspunkt har således varit att studera hur 

varumärkena tillsammans skapar ett framgångsrikt och accepterat samarbete hos 

mottagarna. Det har funnits en medvetenhet om att samarbetenas kampanjinnehåll 

och kvalitet kan ha varit en påverkande faktor till graden av acceptans till 

samarbetet. Således kan ett förslag till vidare forskning vara att undersöka hur 

innehållet och framställningen av samarbetet påverkar acceptansen hos mottagarna. 

Detta för att undersöka hur kampanjinnehållet påverkar samarbetet mellan 

varumärkena.  

Ytterligare krävs kvalificering av modellen på grund av att endast fyra fall 

applicerats och tillämpats som underlag i analysen. Vidare föreslås därför en 

empirisk tillämpning av den framtaga modifierade modellen för att säkerhetsställa 

dess generella applicerbarhet i praktiken och teorin inom Influencer marketing.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Kommentarer på sociala medier 

Bilaga 1.1 Följare, Instagram  

 

Bilaga 1.2 Följare, YouTube  

 

Bilaga 1.3 Följare, Facebook  

 

Bilaga 1.4 Följare, Facebook  
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Bilaga 1.5 Följare, Facebook  
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Bilaga 1.6 Följare, YouTube  

 

Bilaga 1.7 Följare, Instagram  

 

Bilaga 1.8 Följare, Instagram  

 

Bilaga 1.9 Följare, Facebook  

 

Bilaga 1.10 Följare, YouTube  
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Bilaga 1.11 Följare, Instagram  

 

Bilaga 1.12 Följare, Instagram  
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Bilaga 1.13 Följare, Facebook  

 
 

Bilaga 1.14 McDonalds, Facebook  
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Bilaga 2. Fokusgruppsintervju  

Bilaga 2.1 Samtalsinspirerande material  

 

Zlatan Ibrahimovic och Volvo 

https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc 

 

 

Zara Larsson och Volkswagen 

https://www.youtube.com/watch?v=Uk7OKlGT24o 

 

 

Edward Blom och Valio 

https://www.youtube.com/watch?v=k9_u7grmxF0  

 

 

Johan Jureskog och McDonalds 

https://www.youtube.com/watch?v=GLIv-fqHFAI 

 

Bilaga 2.2 Intervjumanual  

 

Vad tycker ni spontant om samarbetet mellan de två varumärkena? 

 

Vad ser ni för likheter mellan varumärkena?  

 

Vad ser ni för skillnader mellan varumärkena?  

 

Får samarbetet er att gilla varumärkena mer eller mindre efter samarbetet? 

 

Hade samarbetet/kampanjen kunnat påverka dig i en köpbeslutsprocess? 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc
https://www.youtube.com/watch?v=Uk7OKlGT24o
https://www.youtube.com/watch?v=k9_u7grmxF0
https://www.youtube.com/watch?v=GLIv-fqHFAI
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Bilaga 3. Tabell- och figurförteckning  

Tabell 1. Urval av fall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Teoretisk syntes och modellutveckling  
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Figur 2. Applicering av fall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Modifierad modell  
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