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Sammanfattning 
Sociala plattformar växer så det knakar och unga såväl gamla börjar flytta sitt fokus från 

traditionella linjära medieplattformar till de nya interaktiva. Den största kanalen hos unga 

svenska ungdomar idag är Youtube. Eftersom människor spenderar en stor del av sin tid på 

Youtube vill annonsörer vara närvarande och exponeras. Författarna ställde sig frågan hur väl 

annonsörer använder plattformen och om deras användning uppfattas korrekt av 

konsumenterna.  

 

Syftet med arbetet var att undersöka om varumärken på plattformen Youtube agerar på ett 

sätt som kan vara skadligt företagets varumärkesvärde och positionering.  

 

Till hjälp att besvara syftet gjordes en litteraturundersökning för att förstå kommunikation 

och varumärkesbyggande aktiviteter för företag och vidare för att förstå de sociala 

medieplattformarna. Teorier och forskning samlades in kring Sociala medier på 

användningen av dessa plattformar. 

 

I metodkapitlet formulerades hur undersökningen skulle gå, hur data skulle samlas in och hur 

den skulle analyseras. Data samlades in genom en enkät med 51 respondenter och intervjuer 

med 9 respondenter. De frågor som ställdes var relaterade till syftet, hur konsumenterna 

uppfattar företag och deras varumärkesbyggande aktivitet på Youtube samt om aktiviteterna 

påverkar konsumenternas uppfattning av varumärket.  

 

Den slutsats som drogs var att marknadsaktiviteter på Youtube kan ha en skadlig inverkan på 

ett varumärkes positionering och värde. Det som identifierades som den mest 

varumärkeshämmande egenskapen var att företagen inte publicerar material som 

konsumenten vill se. Genom att inte exponeras i de största kanalerna hos unga riskerar 

varumärken att försvaga deras positionering och värde. Användandet av 

påverkarmarknadsföring (eng. influencers) har bäst potential att generera effekt då 

varumärket kan rida på dessa redan etablerade enheter på Youtube. Generiska 

varumärkeshämmande aktiviteter identifierades även men som inte hade exklusivt med 

sociala medier att göra. 

 

Om varumärken planerar att bli en del av Youtube behöver de lägga ner energi och tid på att 

skapa och underhålla sin publik. Exklusivt material som ger konsumenterna mervärde bör 

skapas för att styra bort deras tankar om att det är reklam.  

 

Genom att använda dessa rekommendationer kan varumärket nå ut till fler konsumenter och 

bygga en lojal, engagerad följarbas. 
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Abstract 
As social media platforms continue to grow, both youth and adults are shifting their focus 

from traditional media platforms to new interactive platforms. The biggest media platform for 

Swedish youth is YouTube, and because people spend a great deal of their time on YouTube, 

advertisers want to be present in promoting their brand. In this paper, the authors asked the 

questions: how well do advertisers use YouTube as a platform, and is their use correctly 

perceived by consumers? 

 

The purpose of the thesis is to examine if brands on YouTube act in a way that could be 

harmful for the brand’s image and market positioning. In helping to answer this question, the 

authors conducted a literature study to understand the communication and brand-building 

activities a company makes and further understand the social media platforms. Research and 

theory was gathered to understand companies’ usage of social media. 

 

The method chapter was created in order to decide how the data collection would be put 

together and how the data should be analysed. The data was gathered through 51 respondents 

in an internet survey and 9 people who were interviewed. The questions that were asked was 

related to the purpose of this paper: How do consumers perceive a brand and its market 

activities and do how the activities affect the consumer's perception of the brand? 

 

The conclusion that was made from the research results showed the authors that market 

activities on YouTube could have a harmful impact on a brand’s positioning and brand value. 

It was identified that the most harmful activity is to create content that the consumer is not 

interested in. By not being exposed on one of the biggest media channels for youth, the brand 

risks weakening their position and brand value. The use of influencers has the best potential 

to generate a good effect as the brand can ride on the wave of popularity on the platform, 

already established by the influencer. Many harmful brand activities were identified in this 

research but are not exclusive to YouTube and social media. 

 

If a brand is planning to reach an audience on YouTube they must spend resources on 

creating content that entertains their audience. Creating exclusive content for the consumer 

gives the brand added value and steers the consumer’s thought away from the content being 

advertising. 

 

By using these recommendations, a brand could reach out to a bigger audience and start 

building a loyal and engaged following. 
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund till varför studien genomförs. Därefter följer en 

problemdiskussion som leder fram till studiens syfte samt preciserade frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Plattformar som Facebook, Youtube, Linkedin och Instagram har sedan några år tillbaka 

blivit en central del av den globala internetkonsumtionen, i snitt spenderar folk 1 timme och 

40 minuter dagligen på dessa plattformar (Telegraph, 2015). Plattformarna används som en 

förlängning av din sociala vardag, där du via internet kan ha kontakt med vänner och bekanta. 

Sociala medier används även till stor del som medieplattform läsa nyheter, se videos och 

mycket annat. Kanalerna har potential för stor spridning av det material som läggs upp utan 

att det krävs stora budgetar vilket resulterar i att alla kan göra sin röst hörd, på gott och ont. 

1.1.1 Vad är sociala medier 

Begreppet sociala medier har uppstått för att kategorisera de webbsidor på internet vars syfte 

går ut på interaktion mellan användare. Association of talent development (2010) definierar i 

en studie om sociala medier dessa plattformar som teknologier avsedda för social interaktion, 

kommunikation och i vissa fall publicering. Dwivedi et al. (2016) beskriver sociala medier 

som globala plattformar som underlättar samarbete och delning mellan användare.  

1.1.2 Hur företag använder sociala medier 

På de stora plattformarna som Facebook, Youtube och Linkedin finns utöver den sociala 

plattformen även en kommersiell del med företagsspecifika lösningar som underlättar för 

företag att nå ut med budskap oberoende av att användare självmant tittar eller delar. 

Facebook business (Facebook, 2017) och LinkedIn business (LinkedIn, 2017) är ett exempel 

på denna typ av lösning som ger företag marknadsföringsverktyg. Youtube erbjuder en 

uppsjö av annonslösningar genom plattformen adSense: i videospelaren som filmklipp, som 

banner, i relaterade klipp samt i flödet av klipp på framsidan (Google, 2017a). Annonstyper 

varierar i antalet klick och pris vilket kan vara en avgörande faktor som avsändare. Om 

önskemålet att ens material ska associeras med en specifik innehållskapare finns kan 

avsändaren bli tvungen att betala extra mycket för att få exponeras i det sammanhanget 

(Google, 2017b). 

 

De mest besökta sociala medieplattformarna i Sverige är idag Facebook, Instagram, Snapchat 

och Linkedin enligt Internetstiftelsen i Sverige (2016). Internetstiftelsen i Sverige behandlar 

dock inte Youtube som en social medieplattform. Enligt Mediavisionen (2015) är Youtube 

den största “kanalen” hos unga. Alexa (Alexa, 2017a, Alexa, 2017b) Amazons 

datainsamlingsföretag, rangordnar Youtube som den näst mest besökta webbsidan både i 

världen och Sverige näst efter Google. 
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Information på sociala medier har möjlighet stor spridning då många människor dagligen 

använder dessa plattformar. I specifika fall har t.ex. videoklipp på plattformen Youtube nått 

miljardsiffror i antal visningar, som Uptown Funk (MarkRonsonVEVO, 2017) vilket vid 

tillfället detta skrivs har  2 638 406 398 visningar. Denna spridningspotential lockar många 

företag till att vara aktiva och lägga upp material i hopp om att sprida deras varumärke. Dock 

är långt ifrån allt material som får spridning, på Youtube laddas 300 timmar material upp 

varje minut! (Statistic Brain, 2016) Vilket gör att det mesta försvinner i det så kallade bruset. 

 

Idag är det nästan mer regel än undantag att företag använder sig av någon eller flera utav 

dessa plattformar för att nå ut med budskap till offentligheten. Enligt Internetstatistik (2014) 

är över hälften av alla företag i Sverige aktiva på sociala medier. Olika sociala plattformar 

öppnar upp för nya möjligheter, på Facebook finns potentialen för att hålla en dialog med sin 

kundbas. Detta kan ske genom att agera kundsupport, anordna tävlingar eller olika typer av 

evenemang. Genom Youtube kan företag lägga upp videomaterial relaterat till deras 

verksamhet för att stärka varumärket och informera om produkter. Det är vanligt att företag 

använder Youtube för att skapa mervärde genom videomaterial som är både kan vara direkt 

relaterat eller inte alls relaterat till deras verksamhet. Red Bull är ett bra exempel för företag 

som är extremt aktiva med varumärkesbyggande aktiviteter på sociala medier. Deras 

Youtube-kanal innehåller 6683 videoklipp där i princip inget innehåller deras produkt 

(Redbull, 2017). Sociala medier erbjuder företag unika möjligheter för varumärkesbyggande i 

jämförelse med traditionell reklam. Eftersom t.ex. Youtube inte begränsar användaren 

(företaget) i mängden material som kan laddas upp kan företagen vara friare i urvalet material 

som exponeras jämfört med traditionella media som tv där endast några sekunder kan bli 

kostsamt. Även Apple skapar material som är tänkt att skapa mervärde åt konsumenten i form 

av “Hur man gör” -klipp (eng. how to’s) (Apple, 2017). 

1.1.3 Användandet av sociala medier 

En ökande konsumtion av Internet och andra plattformar som Youtube ökar personers 

benägenhet att söka sig till grupperingar inom dessa menar Kozinets (2011). Vidare beskriver 

Kozinets (2011) att grupperingar på Internet ofta definieras av konsumtionsmönster vilket är 

något marknadsförare använder sig av för att skapa effektiv och riktad marknadsföring. 

Kozinets (2011) kallar denna typ av marknadsföring e-gruppmarknadsföring (eng. E-tribal 

marketing) och är något som går att återfinnas på t.ex. Youtube där det är vanligt att 

Youtube-kanaler med många följare gör inlägg finansierade av företag. 

 

Dessvärre finns det en trend bland företag att publicera material som för konsumenten skapar 

noll incitament att söka sig till, exempelvis olika typer av annonsering, reklam eller 

produktplacering. Coca cola, ett av världens starkaste varumärken (Svd, 2015) snittar några 

tusen visningar per uppladdat klipp (Coca cola, 2017), med undantag för några videos, 

medans den svenska Youtube-aren Matgeek snittar över tio tusen. Microsoft, världens tredje 

största varumärke (Svd, 2015), har drygt en halv miljon följare på Youtube vilket är lika 

många som de svenska Youtube-aren Clara Henry. Dock når inte visningarna på Microsofts 

klipp upp till en tiondel av Clara Henrys. Dessa företag sitter på enorma resurser i form av 
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kapital och varumärkesvärde men lyckas inte skapa material som konsumenten vill kolla på. 

Detta kan bero på en bristande kunskap om hur sociala medier fungerar och bristande 

förmåga att känna in rummet. Sociala medier skulle kunna liknas med en konversation där 

samtliga parter försöker bidra till diskussionen. Att i denna metafor helt kringgå 

konversationen och istället marknadsföra sig själva är en brist på kunskap i hur en 

konversation går till och i förlängningen plattformen. Detta kan vara en bidragande faktor till 

att dessa varumärken inte genererar mer spridning på plattformen. 

 

1.2 Problemanalys 

Som utgångspunkt för studien företogs en pilotstudie vars syfte var att förstå konsumenters 

inställning gentemot reklam på Youtube. I korta drag gav den svaren att marknadsaktiviteter 

mottas mycket dåligt, över hälften använder reklam-blockerande mjukvara och på frågan vad 

respondenten gjorde när reklam dök upp på Youtube var det ingen som svarade att de tittade 

på reklamen. Den negativa inställningen gentemot reklam på Youtube väckte frågeställningen 

vilken marknadsföring som fungerar, eller inte fungerar, på plattformen och om en viss 

användning av reklam kan skada varumärket. 

I och med Youtubes relativt korta historia finns det få etablerade metoder för hur företag ska 

bete sig på plattformen, det är upp till varje enskilt företag att hitta en agenda att följa. Många 

företag driver framgångsrikt marknadsföringsinsatser och får spridning på sitt varumärke, 

andra har lyckats mindre bra. Problem med att förstå plattformen samt vilken potential den 

besitter kan ligga till grund till varför företag inte nyttjar Youtube fullt ut. I och med 

plattformens centrala roll i många ungas vardag innebär ett försummande av plattformen att 

många företag går miste om värdefulla möjligheter att kommunicera sitt varumärke. Som 

verktyg för att förstå de varumärkesrelaterade problemen används huvudsakligen 

varumärkesteorier från Keller et al. (2013) och vidare Kietzmanns (2011) bikakemodell för 

att förstå sociala medieplattormar. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka vilken typ av marknadsföring som fungerar på Youtube och vidare om 

ickefungerande marknadsföring kan ha en skadlig inverkan på ett varumärkes positionering 

och värde. 
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1.4 Disposition  

Dispositionen innehåller en överblick av de kapitel rapporten behandlar.  

 

Kapitel 1 Inledning Detta kapitel introducerar bakgrunden, 

problemanalys och syftet 

Kapitel 2 Teoretiskt ramverk Kapitel 2 behandlar de teorier som används för att 

analysera data och svara på syftet. 

Kapitel 3 Metod Kapitlet beskriver närmandet och planen för studien. 

Fortsätter med hur undersökningarna gick till genom 

olika metoder. 

Kapitel 4 Dataanalys Detta kapitel presenterar data och analys med hjälp 

av relevanta teorier 

Kapitel 5 Slutsats Kapitlet i fråga drar slutsatser och diskuterar de 

slutsatser analysen gav. 

Kapitel 6 Referenser Källhänvisning 
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2. Referensram 

I detta kapitel kommer en referensram skapas med syfte att besvara frågeställningen om hur 

sociala medieplattformar används av konsumenter och hur de bör behandlas av företag. Hur 

fungerar sociala medier och hur kan dessa användas effektivt. Att företag lär sig plattformen 

i fråga är essentiellt för att nå ut med marknadsföringsinsatser. Vidare förs resonemang 

kring hur väl olika marknadsföringsaktiviteter passar på dessa plattformar och vilken 

potentiell effekt de kan ha. Då internet och Youtube båda är relativt nya medier är det av 

yttersta vikt att marknadsförarna utbildas i hur dessa plattformar kan användas effektivt och 

hur det skiljer sig mot traditionella media. Slutligen förs ett resonemang runt vad som 

innebär dålig positionering och dåligt varumärkesvärde genom att vända på positionerings 

och varumärkesbyggande teorier. 

2.1 Sociala medier 

Detta delkapitel berör insamlade teorier om hur sociala medier bör användas av företag. 

2.1.1 Bikakemodellen för sociala medier 

Kietzmanns (2011) bikakemodell för sociala medier är uppbyggt av 7 block: identitet (eng. 

Identity), konversation (eng. conversations), delning (eng. sharing), närvaro (eng. presence), 

relationer (eng. relationships), rykte (eng. reputation) and grupperingar (eng. groups). Varje 

block definierar en funktionalitet hos Sociala Medier (Se fig. 1). De är inte exklusiva och alla 

behöver inte användas utan dessa ger en stark bild av hur olika sociala medieplattformar 

fungerar och vilka hinder det presenterar för företag (Kietzmann, 2011). I artikeln hävdar 

Kietzmann (2011) att Youtubes funktionalitet främst kretsar runt delning och sedan med 

konversation, grupper och rykte. 
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Figuren nedan visar en modell för hur sociala medier är uppbygga och förklarar vad dessa 

celler har för innebörd för företags närvaro på sociala plattformar.  

 

 

Figur. 1 Kietzmann, 2011, tolkad, Bikakans funktionalitet hos sociala medier 
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Figuren nedan beskriver de implikationer som uppstår vid hantering av de olika blocken. 

 

 

Figur. 2 Kietzmann, 2011, tolkad, Bikakamodellens följder av funktionalitet 

 

Delning har det primära syftet att dela, sprida och motta material. Youtube har Delning som 

huvudsyfte; att skapa och dela videomaterial. En användares status bygger på antalet 

visningar denne kan generera samt mängden uppskattning, exempelvis genom att användare 

gillar (eng. likes). Genom att särskilja sig från mängden uppnår en materialskapare (eng. 

content creator) en status över de övriga användarna, ett kvitto på att det producerar innehåll 

av kvalité. Att vara en del av en grupp är en viktig del av Youtube. Personer kommer naturlig 

infalla i grupper och subgrupper där de följer samma innehåll. Blocket samtal står för hur 

användaren kommunicerar på plattformen. På Youtube sker detta främst i kommentarsfält där 

idéer och tankar kring videon fritt kan kommuniceras.  

 

Utifrån bikakemodellen av sociala medier utvecklade Kietzmann (2011) riktlinjer till företag 

för hur de skall utveckla sina marknadsstrategier på sociala medier vilket han kallar kallas 

sociala mediers 4C. Dessa 4C är: kännedom (eng. cognize) är viktigt om medielandskapet är 

viktigt för att korrekt bild av plattformen varumärket skall interagera med. Ta reda på vart 

konversationer uppstår och vilka som är den drivande kraften bakom dem. Överensstämmelse 

(eng. congruity) går ut på att utveckla en strategi specifikt för den aktuella plattformen och 

vad målbilden är för marknadsföringsinsatser. Artikeln förklarar vikten av att undersöka vilka 

nyckelaktiviteter den specifika plattformen har och sedan ta med dessa i strategin. Vidare 

måste ett företag moderera (eng. curate) sina kanaler, d.v.s. veta när de skall hoppa in i en 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000061
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pågående konversation, städa upp saker som inte platsar eller bryter mot plattformens eller 

företagets riktlinjer. Slutligen pratar Kietzmann (2011) om att jaga (eng. chase) ny 

information, att hela tiden vara alert och leta upp relevanta konversationer för att hålla sitt 

varumärke aktuellt. 

2.1.2 Sociala mediers fyra pelare 

Modellens fyra pelare, kommunikation (eng. communication), samarbete (eng. 

collaboration), utlärning (eng. education) och underhållning (eng. entertainment), förklarar 

konsumenternas engagemang och beskriver hur dessa kan ge marknadsföring bättre effekt 

menar Safko och Barke (2009). Genom att skapa en handlingsplan för hur du skall 

kommunicera med en publik kommer marknadsföringsinsatsernas genomslagskraft att 

förbättras. Det gäller att förstå vad som skapar värde hos målgruppen.  

 

Frågan företag bör ställa sig är: stämmer företagets kommunikation överens med 

kommunikationsriktlinjer som satts upp och är kommunikationen effektiv för den tilltänkta 

målgruppen? Företaget bör tänka på att Samarbete mellan inblandade parter alltid leder till ett 

bättre resultat. Använd de interna och externa resurserna väl till ditt befogande och våga gå 

utanför hjulspåren. Engagera genom utlärning, mottagare uppskattar att få något förklarat för 

dem. Experimentera med underhållning, glädje och humor är en effektiv metod för få ut sitt 

budskap och gör det lättare för konsumenten självmant att dela vidare. Var dock försiktig, 

humor kan stjäla fokus från det aktuella budskapet (Safko och Barke, 2009). 

2.1.3 Innehållsmarknadsföring 

Sociala medier kan vara ett användbart verktyg för företag att dels komma närmare sina 

kunder och samtidigt sprida sitt varumärke på internet. Det räcker dock inte att företagen bara 

existerar på dessa plattformar utan de behöver vara aktiva. Ett sätt som företag kan nå ut på 

sociala medier är genom innehållsmarknadsföring (eng. Content Marketing), Jefferson och 

Tanton (2013) definierar innehåll (eng. content) som ord, kunskap och information och vidare 

innehållsmarknadsföring som marknadsföring där man ger ut dessa (ord, kunskap och 

information) gratis för att bygga en positiv inställning gentemot varumärket. Denna typ av 

marknadsföring är inte knutet till sociala medier eller internet utan har utövats länge, 

Jefferson och Tanton (2013) nämner Michelinguiden och Lego-broschyrer som exempel. 

Vidare tar Jefferson och Tanton (2013) upp fördelar med sociala medier: Sociala medier ger 

företag möjligheten att visa vad som sker bakom fasaden: delta i konversationer, göra sin röst 

hörd; Locka konsumenter till deras hemsida och i sin tur till köp. 

 

Företag bör inte dela eller kommunicera vilken typ av innehåll som helst, utan det måste vara 

värdefullt för företagets kunder, det är först då det blir värdefullt för företaget själva. 

Jefferson och Tanton (2013) har tagit fram ett antal kriterier som avgör om innehåll är 

värdefullt för kunderna eller inte. Värdefullt innehåll definieras som: Hjälpfullt, 

underhållande, autentiskt, relevant och lägligt. En kombination utav några av dessa kriterier 

skapar innehåll som folk vill läsa, dela och agera på vilket är målet med 

innehållsmarknadsföring. Jefferson och Tanton (2013) tar även upp hur företag bör bete sig 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681311000061
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på Youtube. De uppmuntrar, eftersom Youtube är gratis, företag att sätta upp konton även om 

de inte har material att lägga ut, de kan då nyttja kanalen genom att dela andras material och 

vara sociala. Men Jefferson och Tanton (2013) påpekar även att det krävs engagemang från 

företagen, för att skapa en krusningseffekt på sociala medier måste företaget synas vilket är 

något som kräver aktivitet. 

 

För att undvika att ditt meddelande hamnar i den virtuella soptippen är det viktigt att ditt 

meddelande håller kvalité. Toole (2015) beskriver innehållsmarknadsföringens 5 steg (eng. 

5S of Content Marketing): hur det är bättre att skapa mindre kvantitativt material med högre 

kvalité. Det är viktigare att ha välgjort innehåll som kontinuerligt uppdateras och då kan 

följande aspekter användas: 
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Tabell 1. Beskriver Toole´s 5 innehållsmarknadsföringssteg 

Specialist   Innehållet måste underhålla, informera och övertyga din 

målgrupp. 

Stödjande (eng. supportive)  Dela med dig av kunskap som konsumenterna vill ha och var 

öppen  

Sökbart (eng. searchable)  Se till att använda korrekt och relevant sökmotoroptimering 

(2.2.5) för att göra budskapet lättillgängligt via sökmotorer. 

Hållbart (eng. sustainable)  Skapa innehåll som är aktuellt men samtidigt håller, använd 

nyckelord som är relevanta idag men också imorgon. 

Delbart (eng. shareable)  Skapa innehåll som är lätt att dela för att skapa delning och 

nya kunder.  

 

2.1.5 Hur nyttjar företag sociala medier? 

Företag använder inte sociala medier på samma sätt som vanliga användare utan använder 

plattformen för att sprida sitt budskap. Genom att använda sig av Innehållsmarknadsföring 

skriver Jefferson och Tanton (2013) hur mervärde för användarna skapas. Genom att använda 

olika tekniker samt ta hänsyn till vissa aspekter kan företaget förmedla sitt budskap bättre. 

Detta kan göras via innehållsmarknadsföringens 5S (2.1.3) som ger avsändaren punkter att 

tänka på vid skapandet av marknadsföringsinsatser på sociala medier (C, Toole, 2015). Att 

rikta marknadsföringen rätt är väsentligt för att nå den tänkta målgruppen. Med internets 

uppkomst har mindre, nischade grupper uppkommit som ofta agerar på en specifik marknad. 

(V. Kozinets, 2011) Bleier och Eisenbeiss skriver om hur detta kan användas för att skicka 

personliga erbjudanden och därigenom få större spridning av ditt varumärke samt en större 

chans till köp från målgruppen. Gemensamt för både Safko och Barke (2009) och Toole 

(2015) rörande företagsstrategier på sociala medier är att de förespråkar en altruistisk ansats 

för socialt medieanvändande. Företag bör genom sin närvaro på sociala medier skapa eller 

dela material som genererar mervärde, exempelvis tar båda teorierna tar upp att företag bör 

sprida budskap som är hjälpsamma och informativa för sin målgrupp. Vidare applicerar 

Jefferson och Tanton (2013) sina teorier rörande innehållsmarknadsföring (2.1.3) på sociala 

medier vilka bygger på liknande kriterier för att skapa material som har ett värde för 

målgruppen.  

2.1.6 Hur teorierna användes 

I detta arbete kommer Kietzmanns (2011) modell för sociala medier att användas för att 

förstå vilka aspekter Youtube som plattform erbjuder sina användare, vilket i sin tur ger oss 

insikter i vad företag bör fokusera på vid användning av plattformen. Då delning av material 

är en central del i Youtube-plattformens funktionalitet (Kietzmann, 2011) kommer Jefferson 

och Tantons (2013) innehållsmarknadsföring (2.1.3) att fungera som verktyg för att 
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värdering. Vidare kommer Safko och Barkes (2009) fyra pelare till sociala medier användas 

för att förstå hur meddelanden bör utformas.  

2.2 Marknadsföring 

Följande delkapitel redogör för de teorier om marknadsföring som används i 

undersökningen. 

2.2.1 Åtkomst-modellen 

Åtkomst-modellen (eng. Access model) ger företag ett verktyg för att validera kampanjer. 

Genom att gå igenom åtkomst-modellens steg ökar potentialen för genomslag hos en 

kampanj. Syftet är att knyta rätt varumärke till rätt målgrupp. (Safko och Barke, 2009)  

Genom att använda åtkomst-modellen kan företag generera och främja sitt material på 

internet. 

  

Tabell 2. Beskriver de olika delarna som utgör åtkomst-modellen. Safko & Barke, 2009. 

Åhörare Att skapa en relation med konsumenterna låter företag ha en dialog med sina 

konsumenter.   

Koncept Varje erbjudande har ett värde som konsumenten kan använda och ta till sig. 

Konkurrens Vikten av att veta hur marknaden ser ut och hur det egna meddelandet kan 

locka konsumenter. 

Utförande Marknaden är inte perfekt, vilket är något företag bör utnyttja till sin fördel. 

Undersök hur du kan skapa en bättre marknadsföring än konkurrenterna 

Sociala medier Sociala medier är en välanvänd plattform vilka företag bör nyttja. 

Försäljningsförmåga Då syftet med företaget är att sälja måste de ovanstående punkterna leda 

konsumenterna till köp. 

 

  

https://www.dawsonera.com/abstract/9780470498941
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Nedan illustreras Åtkomstmodellen; ett verktyg, skapad för att validera en 

marknadsföringskampanj. Figuren visar hur koncept, åhörare och konkurrens tillsammans 

skapar utförandet. Utförandet i sin tur agerar som ett verktyg för sociala medier samt skapar 

en försörjningsförmåga.  

 

Figur. 3 Åtkomst-modellen, översatt från Safko och Barke, 2009. 

2.2.2 Mediebrus 

Ett ständigt växande problem för avsända är brus i sociala medie-kanaler. Brus uppstår när 

många avsändare försöker göra sin röst hörd eller marknadsföra sina produkter och istället för 

att mottagaren ser varje individuellt budskap bildas ett brus av budskap. Popsky (2013) menar 

att samtliga avsändare har målet att konsumenterna ska välja ditt varumärke över de andra 

som finns tillgängliga. Hur detta ska gå till finns inget facit utan olika metoder föredras av 

olika avsändare. Popky (2015) menar att det finns två sorters brus inom marknadsföring. Det 

första bruset uppstår när mängden varumärken gör det svårt att stå ut från mängden. 

Förklaringen på den andra sortens brus ges genom att beskriva det som internt brus där 

marknadsföringen inte följer ett schema eller ett tema.  

 

Vidare beskriver Popky (2015) tre alternativ för att slå igenom bruset: Skrik högre än dina 

konkurrenter; Håll tyst (vilket är svårt i en konkurrenskraftig marknad); Skapa positivt brus. 

Popky (2015) tillägger att det sista alternativet är effektivast men kräver störst insats för att 

lyckas. 

2.2.3 Guerillamarknadsföring 

Gerillamarknadsföring är ett koncept som går ut på att bedriva marknadsföringsinsatser på ett 

atypiskt och okonventionellt sätt för få stort genomslag till en förhoppningsvis förhållandevis 
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låg investeringskostnad (Nufer, 2013). Nufer (2013) hävdar att inom denna typ av 

marknadsföring är det en svår balansgång mellan vad som är innovativt och kreativt och vad 

som går för långt och väcker negativa reaktion hos mottagarna. 

 

Canan, A et al. (2010) menar att gerillamarknadsföring kan vara direkt skadligt för sina 

mottagare, och i förlängning varumärket själv, när det går för långt. Ett exempel som Canan, 

A et al. (2010) tar upp är Pringles som marknadsförde sin produkt genom att placera chips på 

bilens bakre vindrutetorkare så att chipsen åkte fram och tillbaka mellan en Pringles-burk och 

en mun, detta ansågs vara störande och direkt farligt då det lockar trafikanternas 

uppmärksamhet. Vidare tas exempel upp ang. marknadsföring som är stötande, skrämmande 

eller irriterande och Canan, A et al. (2010) menar att de skapar en negativ attityd gentemot 

varumärket hos konsumenten. Användning av gerillamarknadsföring kan således betraktas 

som ett högrisk-alternativ. 

2.2.4 Internetmarknadsföringens 10P 

Skyrmes (2001) 4P Market Mix (eng. product, price, promotion and place) är ett 

grundläggande strategiverktyg för marknadsföring. Eftersom marknadsföring på internet är så 

fundamentalt annorlunda var den klassiska marknadsmixens 4P tvunget att byggas ut till 10P; 

Positionering, förpackning, portaler, vägar, sidor, personifiera, progression, betalningar, 

processer och prestanda. (eng. positioning, packaging, portals, pathways, pages, 

personalization, progression, payments, processes and performance) (Skyrme, 2001) Alla 

delar är vitala för att skapa utnyttja plattformen internet maximalt för en effektiv 

marknadsföring. 

 

Tabell 3. beskriver de olika delarna i 10p verktyget, Skyrme, 2001 

Positionering (eng. Position) Skapar en självklarhet hur innehållet skall gynna 

konsumenten. 

Paketering (eng. Packaging) Anpassa formatet och låt innehållet vara lättillgängligt. 

Portaler (eng. Portals) Öppna tillgängligheten för kunskap antingen själv eller 

vidarebefordra till kunskapskällor. 

Vägar (eng. Pathways) Skapa en bra SEO (Sökmotorsoptimering). 

Sidor (eng. Pages)  Ha en välfungerande design och lättåtkomligt innehåll. 

Personifiera (eng. Personalization) Ge besökaren relevant information som denne är mer 

benägen med att interagera med. 

Framsteg (eng. Progression) Ge en smidig och lättköpt väg från gratis till innehåll 

som kostar. 

Betalningar (eng. Payments) Skaffa möjlighet många, effektiva betalalternativ 
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 Processer (eng. Processes) Tillhandahåll ett tekniskt felfritt användargränssnitt 

Prestanda (eng. Performance)  Samla in data om kundnöjdhet och annan relevant 

information Använd insamlade data för att skapa en 

bättre upplevelse för användarna och annonsörer 

 

Skyrme (2001) skriver hur ordningen är skapad för i syftet att reflektera hur 

marknadsföringskedjan ser ut och hur ingen av delarna kan tas ur sitt sammanhang, alla 

måste handlas paralellt. 

2.2.5 Sökmotorsoptimering 

Sökmotorsoptimering eller SEO (eng. Search engine optimization) är ett begrepp som 

används vid anpassning av material till webbsidor så att sökmotorer, som Google, lättare ska 

hitta det. Syftet är att framhäva kvalitativa källor för kunskap (L, Wilson, 2016). Detta kan i 

sin tur användas för att få ökad spridning på din marknadsföring genom att välja rätt kanal för 

din spridning. Genom att använda välstrukturerad kod, bra meta-taggar och relevant innehåll 

såsom grafik och scripts kommer innehållet prioriteras på söktjänsterna. Genom att materialet 

prioriteras skapas i sin tur en större spridning för ditt meddelande. I studien kommer SEO 

användas för att ta reda på hur effektiv spridningen av material är. 

2.2.6 Sponsrade inlägg 

Sponsrade inlägg (eng. Native advertising) är en typ av marknadsföring som går ut på att 

efterlikna innehållet i kontexten t.ex. på en webbsida (Sharethrough, 2015). Genom att 

marknadsföra sig på ett sätt som inte går att särskilja från materialet användarna vill åt ökar 

möjligheten för exponering (Digitalmarketer, 2017). Sponsrade inlägg är vanligt 

förekommande på de stora plattformarna på internet och är inte alltid helt lätta att särskilja 

från annat innehåll. På Youtube förekommer sponsrade inlägg dels tydligt genom klipp innan 

videos samt i flödet med videolänkar, dessa kallas inmatningsannonser (eng. in-feed social 

ads) (Digitalmarketer, 2017), och dels genom material som kända användare blivit betalda för 

att lägga upp. Den sistnämnda kan vara särskilt svår att identifiera men ska enligt lag vara 

tydligt utmärkt som reklam enligt svensk lag (Influencersofsweden, 2017) och enligt 

Youtubes egen policy (Google, 2017c). Vidare används även Innehållsmarknadsföring (2.1.3) 

som en typ av sponsrade inlägg för att marknadsföra sig genom att dela eller skapa material. 

2.2.7 Varumärkessamarbeten 

Varumärkessammarbeten (eng. Co-branding) är enligt Keller et al. (2013) ett samarbete 

mellan två varumärken som tillsammans står bakom en produkt, tjänst eller marknadsför på 

något vis. Metoden har använts i över 20 år och fortsätter vara en viktig del av 

marknadsföringen (Lanseng, Olsen, 2012). Att bilda s.k. varumärkesallianser kan ge både 

varumärkena mervärde då de kan nyttja varandras associationer, kundgrupper och teknologier 

samt dessutom minska kostnader (Keller et al., 2012). Ett problem som kan uppstå vid 

varumärkesallianser är den minskade möjligheten till kontroll över konsumenterna då 
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varumärket automatiskt associeras med det andra varumärket i samarbetet. Detta innebär att 

om det ena varumärket genererar negativ publicitet smittar det av sig på de associerade 

varumärkena (Keller et al. 2013).  

 

Vidare bör enligt Keller et al. (2013) ett antal frågor besvaras innan en varumärkesallians 

inleds: Kommer det vara lönsamt? Hur hjälper samarbetet varumärket att bibehålla eller 

stärka sitt värde? Finns det risk att samarbetet orsakar att varumärkesvärdet späds ut eller 

minskar? Erbjuder samarbetet yttre fördelar? 

2.2.8 Kändissamarbeten 

Att använda välkända personer för att gynna en produkt eller varumärke är en välanvänd 

företeelse bland företag (Keller et al., 2012). Tanken går ut på att skapa associationer mellan 

varumärket och den kända personen och dess image och för att dra uppmärksamhet. Enligt 

Keller et al. (2012) bör den kända personen som används för kändissamarbeten vara 

tillräckligt välbekant för att det ska kunna öka varumärkesmedvetenhet, image och gensvar 

gentemot konsumenten. En känd persons trovärdighet har en direkt påverkan på ett 

varumärke. Genom relationen förmedlar kändisen trovärdighet till varumärket. Påverkan har 

med varumärkes likhet med kändisens varumärke att göra. (A Spry, R Pappu, T Cornwell, 

2011) 

 

Um N (2013) bekräftar i sin studie tidigare forskning att det kan uppstå direkt skadliga 

effekter på ett varumärke vid marknadsföring genom kändissamarbeten och att det kan länkas 

direkt till ekonomiska skador, t.ex. om den kända personen är med i någon form av skandal. 

De löper stor risk för att köpviljan hos kunderna kommer att minska samt att aktievärdet 

sjunker. Dock menar Lohneiss och Hill (2014) att i fall där atleter fortsatt att marknadsföra åt 

ett varumärke trots inblandning i skandaler har de vidare drivit försäljning. Det nyligen 

uppkomna begreppet påverkare (eng. Influencer) (2.2.7) bygger på samma idé som 

kändissamarbeten genom att man nyttjar kända personer för att bygga associationer till ett 

varumärke. Skillnaden på påverkare skiljer sig från kända personer i att påverkare jobbar i en 

mer nischad marknad men med en smalare målgrupp. (K, Berglund, et al., 2017) 

 

När ett företag väljer att associera sitt varumärke med en känd person för att marknadsföra 

sig själva eller en produkt riskerar företaget enligt Erfgen (2015) något som kallas 

överskuggning, enligt honom innebär detta att varumärket riskerar att få försämrad 

återkallning (eng. recall) om den kända personers image inte kongruerar med varumärket 

eller produkten.  

2.2.9 Påverkare inom marknadsföring 

Att använda påverkare inom marknadsföring går ut på att låta inflytelserika personer på 

sociala medier som bloggar förmedlar information från företag till sina följare. Uzunoğlu och 

Kip (2014) menar att bloggare kan liknas med opinionsbildare och är kraftfulla verktyg för 

företag som har allt svårare med att nå ut genom traditionella kanaler då konsumenter har 

blivit mer pålästa och inte längre villkorslöst accepterar paketerade meddelanden. 
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Konsumenter vill enligt Uzunoğlu och Kip (2014) aktivt delta i diskussionen vilket gör att 

påverkare på sociala medier utgör en viktig roll i relationsbyggande för varumärken. 

Uzunoğlu och Kip (2014) påpekar att kommunikation mellan personer är effektivare på att 

generera attitydförändringar gentemot varumärken jämfört med massmedia. Detta kan delvis 

jämföras med e-gruppmarknadsföring (eng. E-tribal marketing) då grupperingar bildas runt 

påverkare. Påverkare är dessutom attraktivt för företag i och med deras oberoende ställning, 

Uzunoğlu och Kip (2014) menar att bloggare ofta står som ensamma utgivare vilket gör att 

företagens budskap inte går genom redaktionella steg innan publicering. 

2.2.10 Dold reklam  

Marknadsföring med hjälp av video där varumärket indirekt visas benämns som dold reklam 

(eng. Viral Stealth Videos). Många gånger benämns endast varumärket i beskrivningen med 

förhoppningen om att tittaren inte skall uppfatta det som reklam utan en intressant video (L, 

Michael, 2016). Företag som använder sig av denna metod får högre grad positiva känslor än 

vanliga reklamfilmer och sällan upplevs detta som negativt. Ett bra exempel på detta är 

Redbull (2017) som skapar material där fokus ligger på extremsportarena och inte 

varumärket. Berättelsebaserad video ger ett mer direkt och mångsidigt sätt att kommunicera 

meddelandet. Det är mycket lättare att kommunicera känslor och komplexa budskap via 

video. (Nottingham, 2012). 

2.2.11 Viral marknadsföring 

Viral marknadsföring innebär att avsändaren sprider marknadsföringsmaterial som 

huvudsakligen har ett underhållningsvärde i syftet att uppmuntra folk till att sprida vidare, 

och i förlängning varumärkets budskap. Komplikationer med denna typ av marknadsföring 

uppstår för företag som har en hög varumärkesigenkänning och relevans menar Jin-Song, 

Huang och Zhou Liuning (2016). De menar att en hög varumärkesigenkänning ökar 

konsumentens förståelse för budskapen i viral marknadsföring vilket i sin tur gör att det 

uppfattas som reklam. När en mottagare uppfattar viral marknadsföring som reklam minskar 

underhållningsvärdet och lusten att sprida vidare. Vidare hävdar Jin-Song, Huang och Zhou 

Liuning (2016) att varumärken med en lägre igenkänningsfaktor lättare kan sprida viral 

marknadsföring eftersom det inte uppfattas som reklam i samma grad. 

2.2.12 Kommunikation  

Följande delkapitel innehåller de teorier undersökningen använder, som berör 

kommunikation. 

 

Cialdinis 6 principer är kraftfulla verktyg i hur man kan fånga människors intresse genom 

våra undermedvetna instinkter. Principerna kan användas för att skapa medvetenhet till ditt 

varumärke som är den starkaste faktorn i att skapa lojala kunder och en bra produkt. (R, 

Cialdini, 2014) 
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Tabell 4. Beskriver Cialdinis 6 övertalnings principer 

Ömsesidighet När ett varumärke erbjuder sig en produkt får intressenterna en skuldkänsla 

som gör dem mer benägna att följa dina anvisningar. 

Engagemang och 

konsekvens 

Människor förväntas gör hundratals val varje dag och då uppskattar de att 

ett meddelande är som de är vana vid och vad de förväntar sig. Detta kan 

användas vid marknadsföring genom att personen i fråga gör sitt val och 

ändrar gärna inte det. 

Socialt bevis Sociala sammanhang är viktigt för ett val och genom att få sitt val godkänt 

av experter, kändisar och andra relevanta användare får användaren en 

bekräftelse på att ditt val var rätt. 

Böjelse Personer i din närhet måste gilla ditt val och genom att människor visar 

uppskattning och förståelse skapas en tillit till det gjorda valet eller 

varumärket.  

Auktoritet Om en auktoritet bekräftar ditt val ges du en närhet till varumärket då någon 

som är kunnig tycker samma som dig. 

Brist Att produkten/valet är tillgängligt bestämmer huruvida du har möjlighet att 

ta beslutet. 

 

Om en påverkare (2.2.9) byter åsikter, hoppar på en trend eller är för innovativa för fort 

kommer följarna att börja tvivla på personens omdöme. En förändring är nödvändig och 

oundviklig om en kanal skall växa, dock måste det ske i symbios med följarna. (G, Jarboe, 

2012) Avsändare måste noga överväga hur målgruppens tillit är gentemot avsändaren och vad 

detta få för praktisk effekt. Vid nyheter kan det finns en risk att målgruppen känner sig 

manipulerade och därför kan företaget få ett negativt bakslag av en marknadsföringskampanj. 

(A, Bleier, 2015) 

 

Cialdini (2014) beskriver kommunikation för att övertyga genom sina 6 principer. Dessa 

fungerar som ett ramverk för hur meddelanden bör byggas för stor genomslagskraft, likaså 

kan de användas för att motivera vad som utgör misslyckad kommunikation. Jarboe (2012) 

beskriver fallet om påverkare som agerar för proaktivt och hoppas på trender på sociala 

medier, vilket kan leda till en målgrupp som tappar tillit, detta kan liknas med Cialdinis 

(2.2.12) Engagemang och konsistens; vilket menar att folk fastnar vid val de har gjort och 

uppskattar likhet. Således kommer Cialdini (2014) och Jarboe (2012) att användas som 

utgångspunkter i vad som utgör bra och övertygande kommunikation samt vad som kan 

påverka kommunikationen negativt. 

2.2.13 Möjligheter och begränsningar för marknadsföring på Youtube 

I och med Youtubes ickelinjära och mångdimensionella natur finns det en mängd vägar för 

företag att nå fram med budskap, dels finns den kommersiella plattformen Youtube där 

företag genom Google kan sprida reklam och dels den sociala plattformen Youtube där 

http://library.books24x7.com.e.bibl.liu.se/SearchResults.aspx?qdom=author&scol=%7Ball%7D&qstr=Greg%20Jarboe
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användare interagerar och sprider material. Med den förstnämnda är mediebruset (2.2.2) 

betydligt mer påtagligt eftersom de kommersiella kanalerna konstant översvämmas av 

enkelriktade reklambudskap. Genom det sistnämnda har företag möjligheten existera och 

interagera med användarna på deras nivå med den önskvärda effekten att användarna 

konsumerar och sprider företagets material för egen maskin. För att uppnå detta krävs det att 

företagen beter sig på ett sätt som engagerar användarna (Hur fungerar sociala medier? 2.1.4). 

Vidare kan generella marknadsföringsstrategier appliceras för att vidare öka företagens 

genomslagskraft på webbplattformar som Youtube. Då mediebrus (2.2.2) är starkt närvarande 

på Youtube är det viktigt att lägga energi på att stå ut från mängden. Det kan åstadkommas 

genom Popkys (2015) tre sätt för att stå ut i bruset, exempelvis kan positivt brus 

åstadkommas genom gerillamarknadsföring (2.2.3). Genom att skapa okonventionellt 

varumärkesbyggande material som fångar konsumentens intresse och förhoppningsvis 

genererar en positiv känsla kring varumärket. Att rikta sig till rätt målgrupp är essentiellt för 

att skapa en fungerande marknadsföringsinsats som kan genererar positiva konnotationer 

kring ett företag. 

 

Åtkomsts-modellen som beskrivs i (2.2.1) kommer användas i denna undersökning för att 

förstå hur företag ska lyckas förmedla sina budskap på sociala medier med sin 

marknadsföring. Skyrmes (2001) 10p:n bidrar med ett ramverk att utgå ifrån vad gäller 

marknadsföring på internet. På plattformen Youtube läggs dock vikten endast på vissa av 

kriterierna då t.ex. användargränssnitt, sidor och betalningar är begränsade av plattformen. 

Plattformen Youtube jämnar ut spelfältet genom att begränsa möjligheterna att påverka dessa 

aspekter. Genom att välja ut relevanta punkter såsom; Position, paketering, portaler och 

personifiering, kan studien analysera hur väl marknadsföringen fungerar samt identifiera 

konsumenternas uppfattning av varumärkesinsatser.  

 

Viral marknadsföring vilket kan ses som en form av innehållsmarknadsföring (2.1.3) är en 

metod för företag att skapa material som uppmuntrar mottagarna till delning. Denna metod 

används optimalt av mindre kända företag enligt Jin-Song, Huang och Zhou Liuning (2016), 

(2.2.3.7). Genom att vända på teorierna kring hur marknadsföring genomförs på ett optimalt 

sätt kan dessa strategier ligga till grund för att identifiera vilka marknadsföringsaktiviteter 

som fungerar dåligt och är potentiellt skadliga för ett varumärke.  

 

Användandet av indirekta reklamfilmer (2.2.10) kan skapa större positivitet kring ett 

varumärke än vanlig reklam menar L, Michael (2016). Användandet av sökmotoroptimering 

(2.2.5) är ett starkt verktyg för att få spridning på sitt material. Varumärken som prioriterar 

detta når sina målgrupper bättre än varumärken som inte använder SEO. Arbetet kommer 

behandla hur ogenomtänkt SEO ha negativa konsekvenser på användarnas uppfattning av ett 

varumärke. 

 

Sponsrade inlägg beskrivs av Sharethrough (2015) som marknadsföring vilken ska efterlikna 

det förväntade innehållet på en sida. Detta verktyg är kraftfullt om användningen går rätt till. 

Enligt svensk lag måste avsändaren meddela att innehållet är betald reklam 

(Influencersofsweden, 2017), vilket gör det svårare för avsändare att gömma reklambudskap. 
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Påverkarmarknadsföring (Uzunoğlu och Kip, 2014), en typ av sponsrade inlägg, används i 

detta arbete för att förstå och kunna värdera varumärkessamarbeten med opinionsbildare på 

sociala medier. När varumärket inte längre står som avsändare förändras omständigheterna 

under vilka konsumenten mottar budskapet.  

2.3 Positionering 

Positionering är en vital del i ett företags marknadsstrategi, för att nå den tänkta målgruppen 

krävs att företaget kommunicerar rätt. Genom att kommunicera på ett ogenomtänkt sätt 

riskerar företaget att kommunicera en bild som inte stämmer överens med den bild företaget 

själva vill förmedla. Detta kan resultera i att företaget inte skapar en tillräckligt stark och 

unik marknadsposition vilket kan minska potentialen för varumärket menar Keller et al. 

(2013). Nedan redogörs för de teorier som berör ett företags positionering. 

2.3.1 Positionering 

Keller et al. (2013) beskriver positionering som hjärtat i marknadsstrategi vilket går ut på att 

placera varumärket optimalt i konsumentens sinne. Att positionera ett varumärke innebär att 

bygga en unik image i förhållande till konkurrensen. En lyckad positioneringsstrategi är en 

strategi som klargör vad ett varumärke är, på vilket sätt det är unikt och varför konsumenten 

bör köpa det. 

 

Varumärkesimage handlar om att skapa rätt associationer till ett varumärke i kundens 

medvetande. Enligt Keller et al. (2012) innebär en positiv varumärkesimage att konsumenten 

har starka, gynnsamma och unika associationer till varumärket. Varumärkesimage kan 

byggas genom handlingar som företag själva kan kontrollera, t.ex. logotyp, namn och 

varumärkessamarbeten. Hur dessa mottas av konsumenten är det som i slutändan avgör 

varumärkets image. 

 

Genom att bygga starka och unika varumärkesassociationer kan ett varumärke positionera sig 

effektivt på marknaden. Hur starka associationer blir gentemot ett varumärke beror på olika 

faktorer, enligt Keller et al. (2012) är en association som väcker djupare tankar och får 

mottagaren att relatera mellan produktinformation och varumärke starkare. Att få erfara en 

produkt i förstahand är det effektivaste sättet att bygga starka associationer på enligt Keller et 

al. (2013), medans det minst effektiva sättet att bygga varumärkesassociationer på är genom 

kommersiella kanaler som tv-reklam.  

 

För att ett varumärke ska behålla en stark positionering krävs det att de innehar 

konkurrenskraftiga fördelar över sina konkurrenter. Dessa fördelar kan varumärket 

kommunicera för att uppfattas som överlägset, genom t.ex. direkta jämförelser med 

konkurrenter eller genom att belysa fördelarna. Att dela associationer med andra varumärken 

inom samma kategori är inte nödvändigtvis negativt utan kan med fördel nyttjas för att 

etablera en samhörighet inom produktkategorin. Vidare påpekar Keller et al. (2013) för att 
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bibehålla en stark position på marknaden krävs att företagen förvaltar sitt varumärke med ett 

långsiktigt perspektiv, förändringar i konsumentens kunskap om ett varumärke påverkar hur 

marknadsaktiviteter mottas. Keller et al. (2013) menar att med kortsiktiga 

positioneringsaktiviteter (eng. marketing mix actions) riskerar varumärket effektiviteten hos 

framtida marknadsaktiviteter.  

2.3.2 Varumärkesassociationer 

Unika varumärkesassociationer (eng. Point of Difference) är starka, fördelaktiga och unika 

associationer till ett varumärke enligt Keller et al (2013). PODs kan med fördel användas för 

att särskilja en produkt från konkurrerande produkter inom samma produktkategori i syfte att 

bygga ett starkare band till konsumenten. PODs kan enligt CBBE-modellen (Keller et al, 

2013) delas in i två kategorier, antingen funktionella, prestandaorienterade PODs eller 

abstrakta PODs som bildspråk. Gemensamma varumärkesassociationer (eng. Point of Parity) 

innebär attribut och egenskaper som ett varumärke har gemensamt med andra varumärken. 

POPs delas in i två kategorier: konkurrenskraftiga POPs och kategori-POPs. Med Kategori-

POPs menar Keller et al. (2013) egenskaper hos ett varumärke som kunden anser vara 

nödvändiga för att tillhöra produktkategorin. Konkurrenskraftiga POPs definierar Keller et al. 

(2013) som unika varumärkesassociationer som tagits från andra företag för att göra dem 

gemensamma. 

2.3.3 Etiskt positioneringsindex 

Sagar et al. (2011) förklarar att marknadsföring, framförallt varumärken, handlar om tillit och 

etik är en viktig del i tillit. På en marknad med alltmer upplysta konsumenter blir det 

viktigare för företag att driva etisk verksamhet för att bygga tillit, Sagar et al. (2011) föreslår 

ett positioneringsindex för ett företags etiska aspekter, EPI (eng. Ethical Positioning Index). 

Skillnad i prestanda mellan produkter så liten idag att det är de mänskliga känslorna som 

avgör ett varumärkes positionering, och att företag kan använda EPI som verktyg för att 

differentiera sig på marknaden. Sagar et al. (2011) definierar etiskt felpositionerade 

varumärken som varumärken där ingen hänsyn tagits till ursprung, konsumentnöjdhet, kön 

eller miljö. 

2.3.4 Varumärkespersonlighetens dimensioner 

Aaker (1997) beskriver varumärkespersonlighet som de mänskliga egenskaper ett varumärke 

genomsyrar, en personifierad varumärkesidentitet. Genom att blanda in psykologiska 

egenskaper och varumärkesegenskaper med arbiträra associationer byggs ett starkare band till 

konsumenten. Dessa associationer kan byggas med hjälp av t.ex. personer, djur eller bilder. 

Vidare, med hjälp av varumärkespersonlighet, skapar konsumenten en personifierad bild av 

varumärket. Aaker (1997) tog fram 5 dimensioner som definierar varumärkespersonligheten: 

uppriktighet (eng. sincerity), upphetsning (eng. excitement), kompetens (eng. competence), 

raffinemang (eng. sophistication) och robusthet (eng. ruggedness). 
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2.3.5 Konsumentengagemang på internet 

Konsumtionsgemenskaper är något som genom internet och interaktiva medier blivit aktuellt 

menar Melewar och Alwi (2013). Konsumenter definierar idag sin identitet genom vad de 

konsumerar, de identifierar sig själva med de varumärken de använder och köper. Internet 

erbjuder en plattform för ”företag-till-konsument”-interaktion och ”konsument-till-

konsument”-interaktion. Detta har lett till att stora varumärkesgemenskaper har dykt upp, 

med eller utan företaget bakom varumärkets inblandning. Genom att skapa en attraktivitet 

gentemot dessa gemenskaper kan företag generera en större och starkare 

varumärkesgemenskap, vilken i sin tur förhoppningsvis genererar säljsiffror. En viktig 

drivkraft för att locka konsumenter till varumärkesgemenskapen är att konsumenten 

identifierar sig med bilden av gemenskapen, det räcker inte bara att varumärket lockar utan 

positioneringen av gemenskapen måste vara lockande. 

2.3.6 Varumärkestonalitet 

Målet med ett varumärkes tonalitet är att styrka företagets värderingar och personlighet när 

varumärket interagerar med konsumenter. Delin (2007) beskriver hur tonalitet kan förklaras 

med hur ett varumärke kommunicerar, allt från språk till det visuella. Författaren skriver hur 

tonalitet kan användas för att särskilja sig från sina konkurrenter, detta genom att använda sig 

av ett konsekvent skrivet språk, bildspråk och en enhetlighet i produkter och material. För att 

hålla en kontinuerlig kommunikation behöver tonaliteten stämma överens på alla delar av 

företaget, både i extern och intern kommunikation. Sist beskriver Delin (2007) styrkan hos en 

kraftfull tonalitet är att engagera människor att bli lojala till varumärket.  

2.3.7 Positionering på Youtube 

Genom att knyta starka och unika associationer till ett varumärke kan ett företag etablera en 

stark position på marknaden menar Keller, et al. (2013). Insikten i vad som utgör en optimal 

positionering bidrar till att förstå vad en olämplig positionering innebär för ett varumärke. En 

brist på POD:s (2.3.2) innebär att ett företag saknar unika associationer som kan särskilja dess 

varumärke från konkurrensen, vidare kan en brist på POP:s (2.3.2) leda till att ett varumärke 

inte har tillräckligt många gemensamma styrkor för att höra samman med en produktkategori. 

Marknadsaktiviteter som verkar hämmande på ett varumärkes POP:s (2.3.2) eller POD:s 

(2.3.2) kan ses som skadligt för varumärket, vidare kan marknadsaktiviteter som genererar 

ogynnsamma associationer ses som skadligt för varumärket. Som verktyg för att definiera 

varumärkespositionering kommer detta arbete använda varumärkesassociationer (Keller et 

al., 2013) och för att vidare kunna värdera associationer används POP:s och POD:s (Keller et 

al., 2013). Att positionera ett varumärke med hjälp av etiska aspekter kan vara ett värdefullt 

verktyg för företag på en marknad med alltmer upplysta konsumenter, att kommunicera 

samhällsansvar kan ge konkurrensfördelar över företag som inte gör det. Att hålla på unika 

etiska egenskaper kan således betraktas som POD:s. Vidare om många företag kommunicerar 

etiska egenskaper på marknaden kan det innebära att företag som vill vara konkurrenskraftiga 

måste följa efter. Aaker (1997) menar genom att skapa en varumärkespersonlighet som 

stämmer överens med varumärkets image, kan ett starkare band knytas till konsumenten. 
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Enligt Delin (2007) är det viktigt att ett företags kommunikation stämmer överens på alla 

plattformar och produkter för att skapa en enhetlighet inom företaget och dess tjänster, vilket 

betyder att även Youtube bör användas i enlighet med varumärket. Det är viktigt att 

konsumenterna känner igen varumärket på Youtube för att lättare knyta samman de olika 

varumärkesaktiviteterna till varumärket i fråga.   

2.4 Varumärkesbyggande  

Följande delkapitel innehåller teorier om varumärkesvärde samt hur varumärkesvärde kan 

byggas upp. 

2.4.1 Varumärkesvärde 

För att förstå vad som gör ett varumärke starkt och hur man bygger ett starkt varumärke har 

Keller et al. (2013) introducerat en modell som utgår ifrån kundens perspektiv när ett 

varumärke värderas. Den inneboende styrkan hos ett varumärke är beroende av vad kunderna 

har lärt sig, hört, sett och känt gentemot varumärket, detta betyder att för att bygga ett starkt 

varumärke krävs det att kunden exponeras för varumärket som genererar positiva starka och 

känslor. Konsumentbaserat varumärkesvärde (eng. ‘Customer-based brand equity’, CBBE) 

innebär skillnaden i beteende hos konsumenten när ett känt varumärke marknadsför sig 

jämfört med ett icke känt varumärke, denna skillnad i beteende kan vara både positivt och 

negativt beroende på vilka känslor konsumenten har gentemot varumärket. Keller et al. 

(2013) presenterar CBBE-modellen som 6 byggblock för varumärkesbyggande som staplas 

ovanpå varann likt en pyramid (Se figur 3). Målet med varumärkesbyggande är att uppnå det 

översta blocket gensvar, vilket innebär skapandet av lojalitet, gemenskap och engagemang 

från kunden, som uppnås genom att varumärket lyckats uppnå föregående block i pyramiden.  
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Figuren illustrerar de fyra stegen som behövs för att bygga ett starkt varumärkesvärde. 

 
Figur 4. CBBE-modellen (Keller et al., 2013, p66-67) 

 

Det första steget i modellen är framträdande (eng. salience) och relaterar till ett varumärkes 

förmåga att återkallas och kännas igen av konsumenten. Ett varumärke som känns igen och 

kan återkallas i minnet hos konsumenten uppnår detta steg.  

 

Det andra steget identitet innehåller blocket utmärkande drag, vilket beskriver hur väl 

varumärkeselementen identifierar och särskiljer ett varumärke. Hur väl kan kunden återkalla 

eller känna igen varumärket. Då undersökningen bygger på att identifiera attitydförändringar 

gentemot varumärken krävs att en föreliggande uppfattning om varumärket existerar. Detta 

innebär att existerande kända varumärken kommer att undersökas vilka redan uppnått det 

nedre steget i modellen och endast de ovan behöver behandlas. 

 

Efter att det etablerats vem och vad företaget är gäller det att locka fram rätt reaktion från 

kunderna, vilket Keller et al. (2013) illustrerar med blocken värderingar och känslor som är 

riktade mot kundernas känslor och tankar kring varumärket. 

 

Sista steget i CBBE-modellen, förhållandet mellan företaget/varumärket och kunden, går ut 

på att bygga stark, aktiv och intensiv lojalitet från kunden. Denna lojalitet och resonans från 

kunden kan enligt Keller et al. (2013) delas upp i fyra komponenter. 

 

  



 
 

 24 

Tabell 5. Beskriver CBBE-modellen, Keller et al. 2013. 

Beteendemässig lojalitet, d.v.s. återköp. 

Attitydmässig tillgivenhet, de ska inte bara ha positiva tankar om varumärket utan 

även speciella associationer. 

Känslan av gemenskap, att kunden känner en gemenskap med andra inom ett 

varumärkes kundkrets. 

Aktivt engagemang, att kunden investerar tid, energi, pengar och andra resurser 

utöver det vid köptillfället.  

2.4.2 Företag-kundrelation och attraktivitet 

Bhattacharya, C.B. (2003) beskriver likt Keller et al. att varumärkesvärde och identitet ligger 

i konsumentens händer. Bhattacharya, C.B. (2003) menar att konsumenter är mer benägna att 

attraheras till varumärken som tillfredsställer någon utav tre självuppfyllande kriterier. 

 

Tabell 6. Beskriver B2B-modellen, Bhattacharya, C.B, 2003. 

 

 

 

 

När konsumenter vill identifiera sig med företag uppstår en mängd fördelar. Dessa fördelar 

varierar i värde beroende på vilken typ av verksamhet företaget bedriver, Affär-till-företag 

(eng. B2B, business-to-business) -företag har mindre att hämta från relationsbyggande 

marknadsföring än (eng. B2C, business to customer) företag-till-kund-företag. 

Konsekvenserna av företag-kundrelationer kan delas in i fem huvudkategorier. (Bhattacharya 

C.B., 2003) 

2.4.3 Produktmarknadsföring eller varumärkesbyggande 

Tackx (2015) visar att pengar spenderade på annonsering inte hade någon betydande effekt 

jämfört med pengar spenderade på varumärkesbyggande och R&D (eng. Research and 

development) Forskning och utveckling. Undersökningen utfördes under perioden 2008 - 

2015 på de 500 största varumärkena. Vidare menar Tackx (2015) att annonsering kan ha en 

positiv effekt men då endast när det förekommer i samband med R&D. 

2.4.4 Varumärkesigenkänning hos kunder 

CBI (eng. Customer brand identification) Kundens varumärkesidentifiering, definieras som 

det psykologiska tillståndet när en kund uppfattar, känner och värderar tillhörighet gentemot 

ett varumärke. Att bygga ett varumärke som i målgruppens ögon uppfattas som attraktivt är 

nödvändigt för att bygga en stark och lojal relation mellan ett varumärke och kund So et al 

(2017). Likt Keller et al (2013) påpekar So et al (2017) att distinkta och särpräglade 

varumärken ökar attraktiviteten hos ett varumärke. Författarna bygger vidare och menar att 

konsumtion av distinkta varumärken ökar kundens möjlighet att särskilja sig själv i sociala 

kontexter. 

Att det kongruerar med konsumentens personlighet. 

Att det förbättrar konsumentens personlighet. 

Att det särskiljer konsumentens personlighet. 
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2.4.5 Hur definieras varumärkesvärde? 

Keller et al. (2013) menar att ett varumärkes värde baseras på kundernas känslor gentemot 

varumärket. Styrkan hos ett varumärke är bunden till vad kunderna har lärt sig, hört, sett och 

känner för varumärket. Beroende på kundernas kunskap och känslor varierar reaktionen 

gentemot marknadsföringsinsatser, om kunden har positiva känslor gentemot varumärket 

mottas det bättre, denna påverkande effekt definieras som varumärkesvärde enligt Keller et 

al. (2013). Målet med varumärkesbyggande aktiviteter på sociala medier är att nå de övre 

stegen i Varumärkesvärdesmodellen, Känslor och Gensvar. Men för att kunna nå de övre 

stegen krävs enligt Keller et al. (2013) att samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda 

2.4.6 Hur används varumärkesvärde? 

Enligt Varumärkesvärde (2.4.1) byggs ett varumärke upp genom att exponeras för sin 

målgrupp, väcka positiva känslor och så småningom bygga en relation. För att kunna uppnå 

dessa steg krävs att ett företag bedriver någon form av aktivitet som kan generera dessa 

positiva känslor gentemot deras varumärke. Om dessa aktiviteter istället genererar 

ogynnsamma känslor och associationer riskerar varumärkesvärdet därav att förstöras eller 

neutraliseras. En vanlig varumärkesbyggande aktivitet på sociala medier där det kan gå snett 

är kändissamarbeten (2.2.8). Vid kändissammarbeten associeras en känd person med ett 

varumärke där en risk för företaget kan uppstå om den kända personen kopplas till en skandal 

vilket Um N (2013) menar kan skada varumärket. Teorier som berör kändissamarbeten 

(2.4.8) och Varumärkessamarbeten (2.2.7) är båda användbara vid bedömning av 

påverkarmarknadsföring (2.2.12) där t.ex. Youtube-kanaler både är varumärken och personer. 

Genom att behandla Youtube-kanaler som både varumärken och personer ger det en mer 

rättvis bild av de varumärkesrelaterade aspekterna som utgör en påverkare. 

 

Keller et al. (2013) beskriver likt Bhattacharya, C.B. (2003) att varumärkesvärde ligger i 

konsumentens sinne och det gäller att skapa en image som kunden ser som attraktiv 

(Bhattacharya, C.B. 2003) eller fördelaktig och unik (Keller et al. 2013). Bhattacharya (2003) 

beskriver kriterierna för att uppnå en attraktiv position i konsumentens sinne som att de 

stämmer överens med, förbättrar och särskiljer konsumentens personlighet. Omvänt kan 

mindre attraktiva varumärken ses som varumärken som inte uppfyller dessa. 

 

I detta arbete kommer huvudsakligen Varumärkesvärdesmodellens (2.4.1) övre steg, 

Värderingar, Känslor och Gensvar, att användas i syftet att konkretisera och värdera 

förändringar i känslor och värderingar som genereras av marknadsaktiviteter på sociala 

medier och hur detta påverkar varumärkesvärdet. I fallet med sponsrade inlägg (2.2.6) och 

påverkarmarknadsföring (2.2.12) kommer Varumärkessamarbeten (2.2.7) och 

kändissamarbeten (2.4.6) användas som grund för att förstå de varumärkesbyggande 

aspekterna av denna marknadsföring. Vidare används teorier om modererande effekter på 

varumärkesvärde som produktmarknadsföring (2.4.3) och varumärkesigenkännlighet (2.4.3) 

för att förstå hur de påverkar varumärkesvärdet. Då målet med marknadsföring är att bygga 

en stark relation till kunden används företag-kundrelation (Bhattacharya, 2003) och CBBE-

modellen (Keller et al. 2013) för att förstå vad som innefattar en stark relation. 
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2.5 Preciserade undersökningsfrågor 

Enligt Kietzmann (2014) bikakemodell (2.1.1) är variationen mellan olika sociala 

medieplattformarna avgörande för hur de ska användas och hur konsumenten förväntar sig att 

den ska användas. Fråga ett ska besvara om konsumentens känslor till ett varumärke påverkas 

av avsändarens användning av plattformens förväntade bruk. 

 

1. Hur väl passar olika marknadsaktiviteter den specifika plattformen? 

a. Vilken påverkan har avlägsnandet av teknisk funktionalitet på användarnas 

attityd? 

 

Marknadsföringsaktiviteter som innehållsmarknadsföring (2.1.3), sponsrade inlägg (2.2.6) 

och påverkarmarknadsföring (2.2.7) är verktyg för företag att nå ut genom det allt tjockare 

mediebruset (2.2.2) vilka nyttjar aspekter av sociala medieplattformar som tillhör det 

allmänna bruket. Fråga nummer två avsåg att besvara hur användandet av olika 

marknadsföringsaktiviteter påverkar attityden hos konsumenten. 

 

2. Hur påverkas attityden gentemot ett varumärke vid användning av olika 

marknadsföringsaktiviteter på Youtube? 

a. Kan denna attitydförändring översättas i varumärkesvärde? 

b. Hur påverkar marknadsaktiviteter varumärkets positionering? 

 

Fråga tre avsåg besvara huruvida sättet ett företag kommunicerar på kan påverka 

konsumentens attityd gentemot varumärket då enligt 2.2.12 utformning av budskap har 

betydande roll i att lyckas övertala konsumenter. Med utgångspunkt i Cialdinis (2014) 

principer för att skapa ett övertygande budskap kan marknadsinsatser värderas. Som 

kompletterande faktor för att besvara hur ‘sättet’ ett företag kommunicerar på påverkar 

konsumentens attityd har kvalitet valts att värderas vilket enligt 2.1.1 och 2.1.3 påverkar 

mottagandet av vissa marknadsaktiviteter. 

 

3. Hur påverkar sättet ett företag kommunicerar på konsumentens attityd 

gentemot varumärket? 

a. Kan dessa attitydförändringar översättas i varumärkesvärde? 

 

Att användaren litar på ett varumärke är essentiellt för budskapets trovärdighet. (2.2.12) Med 

den nära relationen Sociala Medier erbjuder konsumenterna och företagen ges en närhet till 

vilket måste tas med i beräkning vid marknadsföringsinsatser. I kapitlet 

Varumärkesigenkännlighet (2.4.4) förklaras vikten att bygget av ett varumärke sker i symbios 

med konsumenterna. När två varumärken samarbetar (påverkare 2.2.9, 

varumärkessamarbeten 2.2.7 & kändissamarbeten 2.2.8), vare sig det är personer eller 

företag, påverkar de varandra. I kontexten Youtube kan endast en intressent stå som utgivare, 

detta innebär att det ena varumärket agerar mellanhand åt det andra vilket i sin tur leder oss 

till följande frågeställning: 
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4. Hur påverkar varumärkessamarbeten / kändissamarbeten konsumenternas 

uppfattning gentemot varumärket? 

a. Hur påverkas konsumentens attityd gentemot ett budskap som kommer från en 

mellanhand (påverkare)? 

b. Hur påverkas budskapet? 

 

Att marknadsförare använder aktuella ämnen är inget nytt. Genom att anspela på aktuella 

händelser och problem kan företag knyta associationer (2.2.12) till sig bundna till dessa för 

att bygga varumärkesvärde. Genom att t.ex. lyfta fram löneskillnader mellan män och 

kvinnor kan ett varumärke framstå som feministiskt. Ibland kan det dock vara svårt att förutse 

konsumentens reaktion. Pepis reklamfilm från 5 april med Kendall Jenner (The Guardian, 

Youtube, 2017) fick stor kritik för att de ansågs trivialisera ett kontroversiellt ämne skriver 

Dagens media (2017). Genom att knyta associationer som kunder vill identifiera sig med till 

ett varumärke kan starka band knytas mellan kund och varumärke (2.4.3) So, K, King, C, 

Hudson, S, & Meng, (2017). 

 

5. Hur uppfattar konsumenterna varumärken som anspelar på 

omvärldshändelser? 

a. Hur uppfattas temat av ämnet som anspelas på? 
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2.6 Analysmodell 

Undersökningen inleddes med ett fastställande konsumentens befintliga attityder till 

varumärken som figurerar på Youtube. Genom att ta reda på de initiala associationerna och 

attityderna mot varumärken kan ett varumärkes värde och image fastställas. Vidare mäts hur 

olika attitydförändrande faktorer påverkar marknadsaktiviteters inverkan på budskap och 

varumärke, detta ger oss en modererad attityd. Sedan fastställs varumärkesvärdet och imagen 

hos varumärket med utgångspunkt i den modererade attityden så att den kan jämföras mot det 

ursprungliga varumärkesvärdet och imagen. Vid detta steg undersöks om attitydskillnader 

påverkar varumärkets image. Slutligen kan slutsatser dras om vilka attitydförändrande 

faktorer som kan resultera i icke-önskvärd positionering och ett sämre varumärkesvärde. 

 

Figur. 5 Analysmodell 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för den metodansats som används i studien samt dess upplägg. 

Vidare presenteras datainsamlingsmetoder och hur analysprocessen gått till. Slutligen 

diskuteras studiens etik, metodkritik och kvalitet utifrån validitet och reliabilitet. 

3.1 Vetenskapssyn 

Författarna följer använder sig av systemsyn för vetenskap. Enligt Arbnor och Bjerke (2012) 

är vetenskapssyn ett tvärvetenskapligt ramverk som forskare kan använda för att beskriva hur 

kunskap kan analyseras eller beskriva ett fenomen. Detta görs genom att följa ett en 

förutbestämd struktur och analysmetod. 

 

Kunskap anser vi vara data och slutsatser framtagna av erkänt kunniga personer inom sitt fält. 

Genom artikelförfattarnas utbildning (Kandidatprogrammet Grafisk Design & 

Kommunikation, Linköpings Universitet) har synen på vetenskap och fakta färgats av de 

föreläsare och kurser som har varit en del av undervisningen. Böcker som använts har ofta 

men inte uteslutande använts som kurslitteratur och har rekommenderats genom handledare.  

I första hand har författarna använt sig av vetenskapliga artiklar som publicerats genom 

erkända tidskrifter, böcker eller tidigare examensarbeten. Svårfunnen information eller 

information som ännu inte behandlats vetenskapligt anser upphovsmännen vara av intresse, 

om ännu inte vetenskapligt belagt.  

3.2 Metodansats  

Följande avsnitt beskriver hur undersökningen var tänkt att genomföras. 

3.2.1 Ansats 

Vi använde en mixad ansats (Creswell, 2014) till datainsamlingen i form av enkätformulär 

och en kvalitativ intervjuguide. Vidare analyseras data kvalitativt i enlighet med Creswell 

(2014). 

 

Som första insamling publicerades en publik enkät på författarnas sociala kanaler. Som 

avslutning på enkäten gick respondenterna möjligheten att fylla i kontaktuppgifter för den 

uppföljande datainsamlingen. Som andra datainsamling planerades en uppföljande intervju 

till de respondenter som godkände att bli kontaktade igen. 

 

Den andra intervjun undersökte hur respondenterna uppfattar vissa specifika varumärken i 

kontexten Youtube. Varumärkena valdes ut för deras närvaro på plattformen Youtube. 

Kanaler och klipp valdes för att passa många olika respondenter. 
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3.2.2 Hypotes 

Författarna gick in i arbetet färgade av åsikten att konsumenter är negativt inställda mot 

reklam. Detta var något författarna tog hänsyn till vid utformning av intervju och enkätfrågor 

genom att inte ställa frågor som leder respondenten till att bekräfta syftet, utan istället 

formulera neutrala frågor där svaren färgas av respondentens känslor istället för författarnas. 

3.3 Studiens upplägg  

Figur. 6 visas studiens upplägg för undersökning av relevanta teorier, insamling av data samt 

och den slutgiltiga analysen. 

 

Figur. 6, Baserad på Lekvall och Wahlbin, 2007, s. 254 

 

Som underlag för studiens utformning användes Lekvall-och-Wahlbinska U:et (2007). Denna 

modell visar hur de olika komponenterna som utgör en rapport ska matchas mot varann och 

underlättar skrivandet av de olika kapitlen. 

 

I arbetets uppstartsfas upplevde författarna att det fanns ett kunskapsgap inom 

marknadsföring på sociala medier, företag verkar inte förstå hur konsumenter använder 

sociala medier och misslyckas i att nå ut med sina budskap. Medans konsumenter bildar 

grupperingar, delar material och för diskussioner invaderar många företag detta utrymme med 

korporativa budskap. Detta väckte frågan huruvida företags beteende på sociala medier kunde 

vara skadlig för deras varumärke. Författarna upplevde att företag inte anpassade 

marknadsföringsplaner efter sociala plattformar och tycktes upprepa liknande misstag 

frekvent. Denna förundran ledde till en formulering av problemen de såg på sociala medier. 

Som en naturlig följd av problemformuleringen utformades ett syfte, vilket är rapportens 

existensberättigande. En litteraturstudie genomfördes för att skapa en bild av vad forskningen 

säger om ämnet. Författarna noterar en avsaknad av etablerade teorier för 

varumärkesbyggande på sociala medier, vilket är något undersökningen vill svara på. För att 
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fylla detta vakuum används befintliga teorier om varumärkesbyggande och kommunikation 

tillsammans med nya teorier om hur sociala medier bör behandlas för att bilda en rättvis 

uppfattning om sociala mediers komplexa natur. 

 

En specifik frågeställning över de saker som rapporten skulle besvara skapades. Ett antal 

huvudfrågor skrevs som kunde besvara den aktuella problembeskrivningen. En metod 

skapades och relevant data insamlades. Genom det teoretiska ramverket och de 

forskningsfrågor som framtogs analyserades data för att besvara syftet (se figur. 4). Utifrån 

analysen drogs en slutsats som kunde härledas utifrån syftet. Som avslutning gavs 

rekommendationer på hur företag skall agera på Sociala medier utifrån de problem som 

upptäcktes i uppstartsfasen. 

3.4 Datainsamling 

Som insamlingsmetod av data till denna studie ansågs en mixad ansats vara mest lämplig då 

undersökningen går ut på att förstå attitydförändringar hos en målgrupp (2.4.1). Creswell 

(2012) beskriver den kvalitativa forskningsansatsen som ett sätt att förstå och utforska det 

mänskliga beteendet hos individer och grupper. Vidare beskriver Creswell (2012) att en 

kvantitativ ansats ger möjligheten att undersöka en befolkning genom att undersöka en 

mindre del av befolkningen. Den mixade ansatsen beskriver Creswell (2012) som en 

kompromiss mellan båda ansatserna. Genom att använda en enkätstudie för den inledande 

insamlingen kunde antalet respondenter till undersökningen ökas vilket i sin tur bidrog med 

mångfald vad gäller svar.  

 

Den inledande enkätundersökningen utformades med stängda svar som besvarades hur väl 

påståenden stämde överens med respondentens uppfattning. Andra datainsamlingen avsåg att 

samla in data på ett kvalitativt sätt där respondenten förväntades svara mer utförligt på 

scenarion som målades upp. Eftersom undersökningen utgår ifrån ett varumärkesperspektiv 

är varumärkesaspekten viktig att få med i undersökningen. Av den anledningen utformades 

en kombinerad observationsstudie där respondenterna fick uppleva riktiga 

marknadsaktiviteter och samtidigt svara på frågor. Dessa svar gav författarna möjligheten att 

undersöka varumärkesspecifika svar och således skapa en korrekt analys. Vidare påpekar 

Creswell (2014) att kvalitativa intervjuer är begränsade på grund av att de ger information 

som är filtrerad genom intervjuobjektet, detta är en aspekt som denna undersökning 

efterfrågar då varumärkesvärde och varumärkespositionering är något som endast existerar i 

sinnet på konsumenten. 

3.4.1 Förstudie 

Innan rapporten skrevs påbörjades en förundersökning i syftet att undersöka hur konsumenter 

uppfattar reklam och marknadsinsatser på Youtube. Enkäten skulle svara på om författarnas 

egen uppfattning stämde överens mot den generella uppfattningen av plattformen. 

Undersökningen skulle ge en bild av hur väl konsumenter av Youtube tyckte om och hur de 

uppfattade reklaminsatser på plattformen. En online-enkät skapades och data samlades in från 
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89 respondenter. Efter insamlingen av data drogs slutsatser som delvis stämde överens med 

författarnas tidigare bild av marknadsföring på Youtube. Den största insikten som drogs var 

att det inte var klippens utformning utan användandet av uppenbar reklam som gjorde 

respondenterna negativt inställda till marknadsföringsinsatserna. Insikterna 

förundersökningen gav oss var essentiellt i framtagandet av problemformuleringen till 

rapporten där arbetet breddades från att undersöka hur specifikt marknadsföringen skall 

byggas till att undersöka hur marknadsföringen fungerar på Youtube. Bryman & Bell (2011) 

användes för underlag för utformningen av enkäten. Endast 2 delfrågor angavs i rapporten då 

övriga frågors inte var av relevans för undersökningen. 

3.4.2 Enkät 

Som inledande insamlingsmetod skapades en i huvudsak kvantitativ enkät i syfte att samla in 

data vilka underlättar identifieringen av inneboende konnotation hos aktiviteter och 

egenskaper i Youtube-kontexten. Med hjälp av Bryman & Bell (2011) skapades grunden för 

vad som blev enkäten. Bryman & Bell beskriver hur enkäter är snabba och ger definitiva svar 

som kan spridas till större antal respondenter, då enkäten spreds i författarnas sociala kanaler 

går inte bortfallsfrekvensen att veta, det som gick att identifiera var att alla respondenterna 

som började svara, slutförde undersökningen. Genom att använda en enkät kan en generell 

förståelse skapas genom de större antal personer som kan svara. Frågorna fick noggrant väljas 

ut för att passa den insamlingsmetoder som en enkät innebär. Denna del ligger som grund för 

uppföljande intervjun.  

3.4.3 Intervju 

Som avslutande datainsamling valdes en i huvudsak kvalitativ ansats som bygger på 

Intervjuer och observationer där intervjuobjektet presenteras med marknadsaktiviteter 

kopplade till olika varumärken följt av intervjufrågor. 9st intervjuer hölls under 20minuter 

vardera. Utvalda klipp från Youtube som innehöll olika typer av marknadsaktiviteter visades 

för respondenterna, de fick därefter svara på ett antal frågor om varje klipp. 
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Tabell 7. Redovisning för vilka videoklipp som användes under intervjuerna. 

Apple Innehållsmarknadsföring Klippet innehåller en guide hur man 

tar porträtt i solnedgången med en 

iPhone 7 

https://youtu.be/DwXC93eNqTA 

Apple + Taylor Swift Kändissamarbeten Ett klipp där Taylor Swift använder 
Apple Music 

https://www.Youtube.com/watch?v=e
gHjkeiqjrA 

Apple Innehållsmarknadsföring/ 

aktuella händelser 

Filmen visar hur Apple hjälper 

funktionsnedsatta i vardagen 

https://www.Youtube.com/watch?v=

XB4cjbYywqg 

Apple + Nike Varumärkessammarbeten Ett klipp som visar Apple och Nikes 

varumärkessamarbete 

https://www.Youtube.com/watch?v=h

n3lAgvyJJo 

Apple + MKBHD Påverkare En påverkare med inriktning teknik 

recenserar iPhone 7 Red  

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

DsjYTMyh94 

Coca cola + Matgeek Påverkare Påverkare besöker Coca-cola fabrik https://www.Youtube.com/watch?v=e

i7EeWlZp08 

Coca Cola + Ramadan Aktuella ämnen Coca colas reklamfilm om högtiden 
Ramadan 

https://www.Youtube.com/watch?v=l
NOMYY-geNE 

Coca cola Utlärning Coca-cola lär hur man gör drinkar 

med drycken 

https://www.Youtube.com/watch?v=c

w0mFMZ4LJ8 

Coca cola Varumärkessamarbeten Reklamfilm om James bondfilmen 

Skyfall. 

https://www.Youtube.com/watch?v=

LMLSMxi99xk 

Pepsi + Unbox Therapy Påverkare Påverkare recenserar ny Microsoft-

produkt 

https://youtu.be/33wKeh0RVO8 

Pepsi Aktuella händelser  Pepsi gör julreklam https://www.Youtube.com/watch?v=p
-e0vfzPwHU 

Pepsi Utlärning Pepsi visar hur man gör Pepsi drink. https://www.Youtube.com/watch?v=

CWIwrXMfGo0 

Pepsi + Buzzfeed Innehållsmarknadsföring Pepsi gör roligt klipp med Buzzfeed https://www.Youtube.com/watch?v=k

idmm9yj4PQ 

Pepsi - Beyoncé Kändissamarbeten Klassisk reklam med Beyoncé https://www.Youtube.com/watch?v=z

tpgEy3bCZA 

Pepsi + Lays Varumärkessamarbeten Reklamsammarbete med Pepsi och 

chipsmärket Lays 

https://www.Youtube.com/watch?v=

wrp934g9GHY 

Pepsi + Kendall Jenner Aktuella händelser Kritiserad reklamfilm för Pepsi med 
Kendall Jenner 

https://www.Youtube.com/watch?v=7
3P9STckPLw 

Microsoft + Marcelo Vieira Kändissammarbeten  Känd fotbollsspelare gör samarbete 

med Microsoft 

https://www.Youtube.com/watch?v=

Qj13fPJGSLk 

Microsoft +  

Amerikanska 
presidentvalet 

Aktuella händelser Reklamfilm som spelar på det 

amerikanska presidentvalet 

https://www.Youtube.com/watch?v=

Hf6KQUewcGM 

Microsoft Innehållsmarknadsföring Microsoft hjälper till att skaffa rent 

vatten i Afrika 

https://www.Youtube.com/watch?v=l

GBQ7-AE0Zc 

Microsoft Innehållsmarknadsföring Microsoft hjälper utsatta människor https://www.Youtube.com/watch?v=

WeV9Yax3R1I 

 

Varumärkena som efterfrågades i intervjun valdes med hänsyn till vad folk känner till då man 

har känslor emot varumärken man sett tidigare enligt Keller et al (2013). Det var även viktigt 
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att de varumärken som valdes ut använt alla eller de flesta av de marknadsaktiviteter som 

identifierats. Varumärkena som valdes ut var Apple, Microsoft, Pepsi och Coca Cola. 

3.5 Analysprocess  

I detta kapitel redogörs de metoder som använts för behandling och analys av data. 

3.5.1 Dataanalys i kvalitativa undersökningar 

Som utgångspunkt för tolkning av data användes Creswells (2014) modell för dataanalys i 

kvalitativa undersökningar (eng. Data Analysis in Qualitative Research) som utgår ifrån 6 

steg. Först organiserades och förbereddes all data som samlats in, vilket följdes genom att all 

data lästes igenom. Under det tredje steget sorterades all data in efter de preciserade 

undersökningsfrågorna som de besvarar. Steg fyra kodar data och sammanställer den utifrån 

de insamlade svaren. Det femte steget gick ut på att formulera hur teman skulle representeras 

i diskussionen kring hur respondenterna svarade samt att beskriva den kodade data.  Steg sex 

beskrev samverkan mellan tema och beskrivning, en sammanställning av de två delarna. 

Under det sista steget i processen tolkades all data deduktivt mot referensramen för att 

besvara respektive preciserad undersökningsfråga. Vid detta steg användes tematisk analys i 

enlighet med Bryman (2011). 

 

 
Figur. 7, Dataanalys i kvalitativa undersökningar (eng. Data Analysis in Qualitative Research), 

Creswell, 2014, s.197 

3.5.2 Analysprocess 

Tolkning och analys av den inledande datainsamlingen (enkätundersökningen) genomfördes 

innan intervjuerna främst för att resultaten låg till grund för hur frågorna till intervjun 

utformades. Dessa analyserades parallellt då svaren gav en förståelse för den icke-
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modererade inställningen gentemot marknadsaktiviteter och olika attitydförändrande faktorer 

samt hur dessa sedan kan ställas mot attitydförändringar när ett varumärke är inblandat. 

Själva analysen gick främst ut på att konstatera om det fanns trender i hur respondenterna 

förhöll sig till marknadsaktiviteter 

 

Analys av intervjuer genomfördes efter att de hållits då en övergripande uppfattning om 

svaren hade bildats och utfördes enligt Creswells (2014) modell för dataanalys i kvalitativa 

undersökningar (3.5.1). För denna undersökning användes parallell deduktiv analys av 

insamlade data då svar på en fråga inte behövs för följande fråga. Rapportens syfte är att ta 

reda på om marknadsinsatser på Youtube kan påverka ett varumärke negativt och för detta 

krävs konsumentens subjektiva uppfattning. Ordningen på analysens genomförande följde 

upplägget på de preciserade undersökningsfrågorna. Data analyserades iterativt för varje 

preciserad undersökningsfråga. Som analysverktyg har tematisk analys använts för att 

gruppera svaren utifrån teman och sammanfatta resultaten därefter (Bryman, 2011). De 

preciserade undersökningsfrågorna besvarades med hjälp av att analysera datainsamlingen 

med stöd i referensramen. Genom att använda denna metod kunde slutsatser dras för att 

besvara syftet. 

3.6 Utvärdering av studien 

Detta delkapitel har i huvudsyfte att svara på hur studien genomförts och om den svarade på 

de preciserade undersökning frågorna korrekt.  

3.8.1 Validitet 

Validitet beskriver hur väl datainsamlingen gick och hur väl den svarade på de frågor 

undersökningen hade i uppgift att besvara (Bryman & Bell, 2011). Enkätundersökningen gav 

författarna svar som hade förväntats gällande frågornas tilltänkta funktion, att besvara frågan 

om marknadsaktiviteter på Youtube kan vara varumärkeshöjande. Enkäten skickades till 

författarnas vänner och genom att fråga om de var vana användare av Youtube fick vi 

respondenter av den tilltänkta målgruppen. Enkätundersökningen gav svar enligt den 

tilltänkta metoden. 

 

Vidare gjordes intervjuer som skapades utifrån den inledande enkätundersökningen. Genom 

de svaren enkätundersökningen gav kunde en intervjuguide författas för att samla in 

ytterligare data där varumärken är kopplade till aktiviteter på plattformen Youtube. 

Intervjuobjekt valdes utifrån deras kunskap om plattformen Youtube samt deras vetskap om 

de varumärken intervjun innehöll. 

3.8.2 Etik 

I boken God forskningssed skriver Vetenskapsrådet (2011) hur forskare bör behandla etiska 

frågor under forskningen. De listar 8 punkter de anser vara viktiga vid hantering av kunskap 

och material. 
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Tabell 8. God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011. 

I din forskning skall du skriva sanningen. 

Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

Redovisa metoder och resultat korrekt. 

Redovisa eventuella kommersiella intressen. 

Stjäl inte andras verk. 

Ha bra struktur på din forskning och relaterade dokument. 

Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö. 

Bedöm andras forskning rättvist och korrekt. 

 

Vid datainsamlingen användes God forskningssed från Vetenskapsrådets (2011) för att 

uppfylla kraven vid skrivandet av vetenskapliga rapporter. Av denna anledning utelämnade 

rapporten de individuella svaren under intervjuerna och enkäterna. 

3.8.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten syftar på om intervjun, i detta fallet, går att upprepa. (Bryman & Bell, 2011). 

Intervjuerna anpassades efter den marknadsföring som finns tillgänglig. Videoklippen 

sparades inte inför intervjuerna utan Youtube användes som media-plattform och så länge de 

finns tillgängliga, går intervjuerna gå att upprepa. Intervjuobjekten valdes endast ut utifrån 

målgruppen som var satt för undersökningen, vilket gör att reliabiliteten är relativt hög.  

3.8.4 Metodkritik 

Datainsamlingen gjordes endast med personer i författarnas vänskapskrets vilket kan påverka 

respondenternas svar, en risk är att de försöker bekräfta undersökningens tes. Problem som 

uppstod vid enkätundersökningar var att respondenterna vill, av välvilja till författarna, svara 

på den problemformulering rapporten skall besvara. Ett annat problem som kunde uppstå vid 

enkätundersökningar är att respondenterna inte uppfattar alla frågor och inte får chans att få 

dem förklarade för sig. 

 

Som steg två i datainsamlingen användes intervjuer för att få ytterligare data. Intervjuerna 

utfördes, på grund av resursbrist, med personer i skribenternas närhet, därav förekommer 2 

respondenter med kunskaper inom marknadsföring. Vid analys av kvalitativa data kan 

slutsatserna färgas av författarnas bakgrund menar Creswell (2014), något som författarna var 

medvetna om och ett försök att vara neutrala gjordes. Då författarna ville hålla sig neutrala 

till frågeställningen ställdes öppna frågor, något som visade sig vara svårt att få den data, 

frågorna skulle besvara. I vissa fall recenserade respondenterna videoklippet istället för att 

svara på frågor om varumärket, något som författarna inte hade räknat med. 

 

De olika intervjuerna gjordes av båda författarna separat vilket kan ge upphov till olika 

tolkningar av frågor samt en olik förklaring av frågor inför respondenterna, som kan leda till 

att respondenterna uppfattade frågorna annorlunda. Varumärken som valdes inför 

intervjuerna slumpades ut inför varje respondent. Detta gav upphov till att Coca-cola och 
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Microsoft endast hade en respondent var. Ingen större inverkan har detta på undersökningen 

då rapportens syfte inte är att svara för specifika varumärken. Ett försök att samla in fler 

respondenter för att ge en bredare bas vad gällande varumärken kunde ha gjorts. Då alla 

varumärken inte hade skapat alla typer av marknadsaktiviteter fick vissa klipp användas trots 

att det fattades exempel för respondenterna att se. 

 

Ytterligare kritik kan riktas till användningen av 1–5 som svarsalternativ, det gav upphov till 

att respondenter som inte hade starka åsikter valde att positionera sig i mitten även om de 

lutade åt något håll i frågan. Alternativet “vet ej” lades till för att ge ett alternativ till de 

respondenter som inte uppfattade frågan. Ett framtvingat svar, utifrån missuppfattning är inte 

relevant som insamlade data, därför undveks detta genom att använda “vet ej”. Även detta 

kan kunde ge en passivitet vid bevarandet av enkäten.  

 

Då författarna inför arbetet, på grund av personliga åsikter, hade den förutfattade meningen 

att konsumenter är negativt inställda mot reklam utformades syfte och intervjufrågor därefter. 

Efter datainsamlingen visade det sig att den generella inställningen mot reklam inte alls var så 

negativt laddad som väntat vilket omkullkastade hypotesen. 
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4. Data och analys 

I detta kapitel analyseras insamlade data. För de kvalitativa intervjuerna görs en relevant 

koppling mellan data och teori. Då den kvantitativa enkäten var en undersökning som 

författarna gjorde för att kontrollera den fjärde preciserade frågeställningen kommer denna 

data inte kopplas till befintlig teori. 

4.1 Enkäter 

4.1.1 Pilotstudie 

I den inledande undersökningen fick respondenterna svara på hur de såg på 

marknadsaktiviteter på Youtube. Antal respondenter var 51st i den inledande 

enkätundersökningen. Denna undersökningen ger rapporten svar på vissa frågor som var 

svåra att ställa vid en intervju. De gav åsikter kring vad de anser om varumärkes aktiviteter 

utan att behandla deras åsikter kring varumärken. 

 

Figuren nedan visar hur respondenterna under pilotstudien svarade på frågan om de använder 

reklamblockerare på Youtube, där nästan hälften svarade att de gjorde det, med det skall 

pointeras att nästan 57% (50st) inte har reklamblockerare

 
Figur 8. ur pilotstudien. “använder du en reklamblockerare på Youtube?” 

 

Nedan visas resultaten från pilotstudiens fjärde fråga, ”hur ser du på reklam på Youtube?”. 

Respondenterna svarade endast på tre utav alternativen, där ”Skippar när möjligt var det 

vanligaste alternativet” följt av ”Blir irriterad och installerar reklamblockerare” och ”Gör 

annat” Figuren nedan visar fler svarsalternativ än svar då ingen respondent svarade på 2 av 
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alternativen.

 
Figur 9. av pilotstudien innehåller frågan “Hur ser du på reklam?”. 

 

4.1.2 Enkätundersökning 

Samtliga frågor som ställdes och de svar som respondenterna angav under 

enkätundersökningen återfinns i bilaga 1. 

4.2 Plattformsspecifik marknadsföring  

I detta kapitel återges data och analys av den första preciserande undersökningsfrågan, Hur 

väl passar olika marknadsaktiviteter den specifika plattformen? 

 

Genom att ställa frågor som “Tycker du att den här typen av klipp passar på Youtube?” gav 

det en bild av vilken typ av marknadsföring som respondenten ansåg höra hemma på 

plattformen. De reklamklipp valdes för att passa de olika marknadsföringsinsatserna 

rapporten identifierat och använda varumärken som alla respondenter är bekanta med. 

Innehållsmarknadsföring, kändissamarbeten, aktuella händelser, varumärkessamarbeten, 

utlärning och påverkare användes för de valda varumärkena under intervjuerna 

 

7 av 9 respondenter ansåg att innehållsmarknadsföring passade som innehåll på Youtube-

plattformen. Invändningarna mot marknadsaktiviteterna var att de skulle passat bättre på en 

annan plattform. 5 av 9 respondenter ansåg att klippen som visade kändissamarbeten passade 

plattformen. När respondenterna blev presenterade med klipp som innehöll 

varumärkesbyggande marknadsföring var det endast 4 av 9 respondenter som ansåg att 

klippen passade på plattformen, vidare uppgav 4 respondenter att de var osäkra om klippet 

hörde hemma på plattformen. De ansåg att det var reklamklipp som arkiverats, men hade 

inget emot att de låg där. 7 respondenter ansåg att klippen som innehöll 

varumärkessamarbeten hörde hemma på plattformen, invändningarna som respondenterna 

uppgav var att det uppfattades som reklam därav en viss tveksamhet. Samtliga respondenter 

ansåg att klippen som innehöll påverkarmarknadsföring passade på plattformen. 
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4.2.1 Empirisammanställning plattformsspecifik marknadsföring 

Respondenterna fick själva resonera kring varje klipp som visades upp och svara på huruvida 

de ansåg att det passade på plattformen. Den generella inställningen mot företagsaktiviteter 

på Youtube var oväntat positiv, invändningarna som kom emot aktiviteterna var att de 

passade bättre på andra medier eller andra sociala medieplattformar. Resonemanget som 

några respondenter tog upp var att de inte hade något emot att klippen befann sig på 

plattformen då de inte var tvingade att kolla på dem, men att de inte heller skulle söka sig till 

såna klipp. Detta kan tolkas dels som att företag generellt har ofördelaktiga associationer 

(2.2.12) i sammanhanget eller att de inte skapar material som Youtube-användare söker sig 

till. Tanton (2013) beskriver att innehållsmarknadsföring bör vara värdefullt för målgruppen, 

vilket är något som samtliga innehållsmarknadsföringsklipp saknade då respondenter 

oberoende av varann påpekade att de aldrig skulle söka sig till det materialet. 

 

 

 
Figur 10. Sammanställning av respondenternas svar på frågan om marknadsaktiviteter 

passade på Youtube  

 

Respondenterna fick frågan hur de uppfattade att en kanal stänger av kommentarsfältet. De 

flesta ansåg att det var något negativt och ointressant medan fler var neutralt inställda till om 

det var professionellt eller inte. Endast ett fåtal respondenter ansåg att det påverkade tilliten 

till kanalen negativt medan de flesta var neutralt inställda till stängandet av kommentarsfält. 
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Figur. 11. respondenternas svar på frågan ”Hur uppfattar du Youtube-kanaler som väljer att 

stänga av sitt kommentarsfält?”. 

 

4.2.1.1 Innehållsmarknadsföring 

Generellt sett ansåg respondenterna att innehållsmarknadsföring passade på plattformen, två 

av tio respondenter ansåg att det passade bättre på andra sociala medieplattformar eller TV.  

4.2.1.2 Kändissamarbeten 

Sju av nio respondenter ansåg att kändissamarbeten fungerade på plattformen, två av de sju 

som ansåg att det kunde passa tolkade klippet som reklam. 

4.2.1.3 Varumärkesbyggande 

Fem av nio respondenter ansåg att varumärkesbyggande marknadsföring passade på Youtube. 

Tre av respondenterna var osäkra, svarade alltså varken ja eller nej. 

4.2.1.4 Varumärkessamarbeten 

Sju av nio respondenter ansåg att de varumärkesbyggande klippen passade på Youtube-

plattformen, varav tre av respondenterna kopplade klippet till reklam. 

4.2.1.5 Påverkarmarknadsföring 

Samtliga respondenter ansåg att påverkarmarknadsföring passar på Youtube. 

4.2.2 Teori 

För att besvara den första preciserade undersökningsfrågan användes teorier kring hur sociala 

medieplattformar fungerar, hur de används och bör användas ur avsnitt 2.1.4 och 2.1.5. 

Genom att förstå hur plattformarna är tänkta att användas ger det underlag för hur 

marknadsföring kan anpassas till dessa. Delar ur avsnitt 2.2.13 används för att värdera 

marknadsaktiviteternas lämplighet för plattformen. Som avslutande steg i analysen 

kvantifieras attitydförändringar i varumärkesvärde användes avsnitt ur 2.4.5, 2.4.6 och avsnitt 

2.2.12. 
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4.2.3 Analys av förstudie 

I detta delkapitel redogörs analysen av den första preciserade undersökningsfrågan. 

Oberoende av marknadsaktivitet angav respondenterna vid enkätundersökningen att den 

generella inställningen gentemot avlägsnandet av kommentarsfältet negativ, oprofessionell, 

ointressant och misstro vilket är associationer företag inte vill associera sig med. Gynnsamma 

associationer bör vara starka, gynnsamma och unika vilket de inte är. Detta är något som kan 

försvaga ett varumärkes positionering på marknaden (2.3.4). Vidare kan även detta översättas 

i ett försvagat varumärkesvärde, om konsumentens känslor och värderingar gentemot ett 

varumärke inte är fördelaktiga  

 

Trots att innehållsmarknadsföring är bra för att engagera konsumenter och att delning är 

huvudsyftet med Youtube-plattformen gav inte respondenterna uppfattningen av att den typen 

av marknadsföring mottogs bättre än någon av de andra marknadsföringstyperna. Vidare bör 

avsändaren hitta vägar att samarbeta med inblandade parter, vilket är något som inte 

förekommer i något utav klippen utan det är varumärket som står som avsändare för samtliga. 

 

Delbarhet är en viktig del för det material som publiceras på sociala plattformar och i fallet 

Youtube en av de viktigaste. För att lyckas med innehållsmarknadsföring krävs att materialet 

engagerar konsumenten. En utgångspunkt för att lyckas på Youtube är således att skapa 

material som konsumenten vill se. När respondenterna blev tillfrågade om de ansåg att 

materialet passade på Youtube påpekade flera respondenter att de inte skulle kommit i 

kontakt med klippen de presenterades om det inte vore för intervjun. Det var inte material 

som de eftersöker på plattformen, några poängterade dock att de inte hade något emot att det 

fanns där. Engagemanget kunde generellt beskrivas som lågt gentemot klippen vilket är något 

som kan hämma deras möjlighet att spridas och följaktligen deras genomslag på Youtube. 

Misslyckas varumärket med att uppnå de första steget på CBBE-modellen, utmärkande drag, 

kan inte varumärket nå högre steg i modellen vilket försvagar deras möjligheter att generera 

känslor och associationer hos målgruppen.  

 

Respondenterna som blev presenterade med klipp från Pepsi var generellt mer positivt 

inställda till sättet de utformade sin innehållsmarknadsföring än de andra varumärkena. 

Klippets innehåll, som hade ett utlärande syfte, går ut på att informera, övertyga och lära ut 

vilka till synes uppfylls genom respondenternas svar.  

 

Även klipp med kändissamarbeten mottogs generellt med åsikten att klippet passade på 

Youtube då klippen i sig var underhållande. Dock uppfattade 5 av respondenterna klippen 

som reklam och vidare 3 att de aldrig skulle kommit över klippet vid användning av Youtube. 

Detta var något som respondenterna tog upp utan att ha blivit tillfrågade. Att respondenterna 

uppfattar marknadsföringsaktiviteterna som reklam är inte nödvändigtvis negativt, dock som 

en respondent påpekar är Youtube till för användare och inte företag, vilket i enlighet med 

den första punkten i sociala mediers fyra hörn kan betyda att de utvalda företagen inte 

kommunicerar med målgruppen i åtanke. I avsnitt 2.2.12 omnämns att marknadsföring vars 



 
 

 44 

syfte är att underhålla och skapa spridning har sämre genomslagskraft om mottagaren är 

medveten om varumärket som står bakom, i detta fall var respondenterna medvetna om 

varumärket och det uppfattades som reklam istället för underhållning. Det är viktigt att 

undersöka nyckelaktiviteter på plattformen och som några respondenter nämner skulle de 

aldrig söka sig till företag på Youtube vilket vidare påvisar att företag inte anpassar sin 

kommunikation tillräckligt för plattformen. I och med att Youtube är den största kanalen hos 

unga i Sverige (Mediavisionen, 2015) kan ett misslyckande i att nå dessa innebära en 

försvagad positionering (2.3) för varumärken. 

 

Ett undantag för det låga engagemanget var påverkarmarknadsföring där samtliga 

respondenter ansåg att det passade på plattformen. I sociala mediers fyra hörn beskrivs vikten 

av att samarbeta med inblandade parter och att anpassa kommunikationen till målgruppen. I 

dessa klipp har varumärkena samarbetat med aktiva Youtuber för att kommunicera deras 

budskap, vilket respondenterna uppfattat som en överensstämmelse med plattformen. Genom 

att identifiera nyckelaktiviteter på plattformen, som recension, kan företag lyckas med att nå 

ut med budskap vilket i förlängningen innebär att de kan generera varumärkesvärde. 

 

När respondenterna presenterade med varumärkesbyggande klipp, t.ex. där de lyfter fram 

sociala frågor eller visar hur de löser samhällsproblem, fanns ingen tydlig åsikt. De flesta 

tyckte att det kunde passa på plattformen om det gjordes på ett genomtänkt och icke-

nedvärderande sätt, flera angav även att de var osäkra. Även vid denna typ av 

marknadsaktivitet påpekade en respondent att denne uppfattade det som reklam vilket strider 

emot syftet med denna marknadsföring. En anledning till att det uppfattas som reklam av 

respondenterna kan vara att klippen inte varit genomtänkta. Innehållsmarknadsföring, vilket 

liknar varumärkesbyggande reklam, blir värdefullt om målgruppen uppfattar det som 

intressant eller underhållande. Om budskapet inte uppfattas som underhållande eller 

intressant så misslyckas avsändaren med marknadsinsatsen. 

4.3 Marknadsaktiviteter 

I detta delkapitel beskrivs hur intervjuobjekten såg på olika sorters 

marknadsföringsaktiviteter. Frågan som besvarades var: Hur påverkas attityden gentemot ett 

varumärke vid användning av olika marknadsföringsaktiviteter på Youtube? 

4.3.1 Empirisammanställning  

Sammanställning av empiriska data som besvarade den andra preciserade 

undersökningsfrågan: Hur påverkas attityden gentemot ett varumärke vid användning av 

olika marknadsföringsaktiviteter på Youtube? Med delfrågorna ”Kan denna 

attitydförändring översättas i varumärkesvärde?” och ”Hur påverkar marknadsaktiviteter 

varumärkets positionering?” 



 
 

 45 

4.3.1.1 Innehållsmarknadsföring 

Under enkätundersökningen ställdes frågan ”Hur uppfattar du företag som skapar material 

exklusivt för Youtube?”. Inställningen gentemot denna typ av aktiviteter var övervägande 

positiva och uppgavs vara professionellt, intresseväckande och förtroendeingivande.  

 

 

 
Figur. 12. Respondenternas svar på frågan ”Hur uppfattar du företag som skapar material 

exklusivt för Youtube?”. 

 

Enkätundersökningen visade att respondenterna var positivt inställda till marknadsföring med 

exklusivt material anpassat för Youtube. Efter att visat intervjurespondenterna klipp som 

motsvarade de olika marknadsaktiviteterna fick respondenten svara på hur de ansåg att 

klippet passade in på den aktuella plattformen, Youtube. Svaren visade att en tredjedel ansåg 

att deras bild av varumärket blev sämre då klippen kändes som smygreklam. En tredjedel såg 

ingen förändring av deras åsikt kring varumärket efter att ha sett videon och sista tredjedelen 

såg en förändring, ej definierad som positiv eller negativ. 

4.3.1.2 Kändissamarbeten  

Den elfte frågan på enkätundersökningen ställdes för att ge en bild av hur respondenterna 

förhöll sig till marknadsföring med välkända personer. Svaren som uppgavs var övervägande 

positiva, med associationer till professionellt, intresseväckande och förtroendeingivande. 

 

Figur 13. Respondenternas svar på frågan ”Hur uppfattar du marknadsföring som tar hjälp 

av välkända personer?”. 

 

Vid enkätundersökningen gav respondenterna svaren att användandet av kändisar i 

marknadsföring har positiva känslor kopplade till sig. Marknadsaktiviteter innehållande en 

kändis visades för respondenterna som fick besvara frågan kring hur deras bild av varumärket 

förändrats. Drygt hälften svarade att de uppskattade användandet av känd person, att det 
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gjorde reklamen mer intressant. Resterande personer såg neutralt eller negativt på aktiviteten 

om de inte kände igen eller ogillande den kända personen videon använde.  

4.2.1.3 Varumärkesbyggande 

Frågan ställdes för att förstå vad respondenterna har för känslor gentemot marknadsföring 

som lär ut. Det finns en generellt positiv inställning gentemot begreppet utlärande 

marknadsföring. Vidare uppfattas det även som professionellt och intresseväckande. 

Huruvida det är förtroendeingivande är inte uppenbart från insamlade data. 

Figur 14. Respondenternas svar på frågan ”Hur ställer du dig inför att företag använder 

marknadsföring som lär ut något?”. 

 

Nedan redogörs för de svar respondenterna uppgav på frågan ”Hur ställer du dig till att 

företag tar politisk ställning genom sitt material på Youtube?” i enkätundersökningen. Att ta 

politisk ställning och ganska neutralt men med viss tendens åt oprofessionellt. De ansåg inte 

att det var speciellt intressant och varken förtroendeingivande eller icke.  

 

Figur 15. Respondenternas svar på frågan ”Hur ställer du dig till att företag tar politisk 

ställning genom sitt material på Youtube?”. 

 

Varumärkesbyggande reklam ansåg enkätrespondenterna vara positivt med undantag från när 

varumärket tar politiskt ställning, vilket inte uppskattades av svarande. Vid frågan på hur de 

ansåg att varumärket använde sig av varumärkesbyggande reklam såsom anspelningen på 

aktuella händelser eller sociala problem var hälften positiva medan ett par stycken 

respondenter varken såg det som positivt eller negativt. Ett antal av de tillfrågade sade sig 

dock få en sämre bild av varumärket på grund av att de ansåg att företaget använde utsatta 

personer eller händelser för att sälja sina produkter. Några respondenter var kluvna eller var 

neutrala.  
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4.3.1.4 Påverkare 

Frågan har i uppgift att undersöka vad respondenterna tycker om användandet av påverkare 

(eng. influencers) och andra kanaler vid marknadsföring. inte helt positiva. I denna fråga är 

svaren spridda över samtliga känslor, men viss lutning till positiva konnotationer på alla 

delfrågor. 

 

Figuren nedan visar svaren på frågan ”Hur uppfattar du marknadsföring via mindre kända 

personer?” för att få fram respondenternas känslor gentemot sponsrade inlägg och av det som 

går att utläsa verkar det finnas en negativ lutning till själva termen. I och med att denna fråga 

inte ställts i kombination med ett riktigt exempel  

 

 
Figu. 16. Respondenternas svar på frågan ”Hur uppfattar du marknadsföring via mindre 

kända personer?”. 

 

För att vidare förstå den modererande effekten av sponsrade inlägg ställdes frågan hur 

respondenternas uppfattade ett frekvent användande av sponsrade inlägg. Svaren redovisas i 

figuren nedan. 

Figur 17. Respondenternas svar på frågan ”Hur uppfattar du ett frekvent användande av 

sponsrade inlägg på en Youtube-kanal?”. 

 

Nedan redogörs för tolkningen av de svar som respondenterna angav på frågan vad de tyckte 

om olika marknadsaktiviteter. Varumärkessamarbeten och påverkarmarknadsföring förhöll 

sig respondenterna övervägande positiva inför. 8 av 9 respondenter angav att de var positivt 

inställda påverkarmarknadsföringen som visades. 6 av 9 respondenter angav att de var 

positivt inställda till marknadsaktiviteter med varumärkessamarbeten. Minst positivt ställde 

sig respondenterna inför kändissamarbeten. 
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Figur 18. Respondenternas svar på vad de tyckte om olika marknadsaktiviteter på Youtube 

under intervju. 

 

Utöver samanställningen av respondenternas svar utefter egenskaperna; positiv, negativ, och 

osäker, angavs även svar som inte kategoriserades men var intressanta för värderingen av 

marknadsaktiviteterna. Flera, 4 stycken, av respondenterna angav att de inte skulle komma 

över klippen i sitt allmänna bruk, det är inte den typ av material de ville se. Vidare var det 

även några respondenter som angav att de förhöll sig till materialet som att det var reklam. 

 

Vid frågan hur respondenterna såg på påverkarmarknadsföring svarade de att de var positiva 

till det så länge påverkarna inte hade, vad de ansåg, för mycket reklaminslag i sitt material. 

Som avslut frågade vi om vad de tyckte om användandet av påverkare (eng. influencers) som 

marknadsföring. Samtliga respondenter hade en positiv inställning gentemot användandet av 

påverkare i marknadsföring. Det negativa de nämnde som skulle kunna vara problematiskt är 

om de inte uppskattade kanalen i fråga eller att det är för övertydligt att de gör 

reklamsamarbeten och för mycket av det. Generellt sett hade respondenterna mer att säga om 

influencers vilket kan tolkas som ett ökat engagemang. 

4.3.2 Teori 

Till analys av den andra preciserade undersökningsfrågan användes främst avsnitt 2.1.4 –

”Hur fungerar sociala medier” och 2.1.5 – ”Hur nyttjar företag sociala medier?” som 

utgångspunkt vid analys av marknadsinsatser följt av avsnitt 2.2.12 – ”Möjligheter och 

begränsningar för marknadsföring på Youtube” för att klassificera dessa. Genom att skapa en 

förståelse för hur plattformen används ger det även insikt i hur marknadsföring bör anpassas. 

Avslutningsvis användes avsnitt 2.4.5 – ”Hur definieras varumärkesvärde?”, avsnitt 2.4.6 –
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”Hur används varumärkesvärde i denna undersökning?” och teorier kring positionering från 

avsnitt 2.4.4 – ”Positionering på Youtube” för att värdera marknadsinsatserna. 

4.3.3 Analys för marknadsaktiviteter 

Den data som samlades in pekade på att innehåll anpassat efter plattformens bruk genererar 

positiva reaktion, där samarbeten med påverkare genererade mest gynnsamma svar för 

varumärket. Innehållsmarknadsföring, kändissamarbete, varumärkesbyggande och 

varumärkessamarbeten kan ha gynnsamma effekter på varumärket om marknadsföringen görs 

på ett sätt som passar målgruppen vilket stämmer överens med vad Marknadsföringskapitlet 

(2.2) beskriver som viktiga delar vid skapandet av effektiv marknadsföring.  

 

Användandet av varumärkessamarbeten har varit ett vedertaget knep för reklam under en lång 

och det fortsätter vara det. Varumärkessamarbeten ger positiva konnotationer kring de båda 

varumärkena om de passar tillsammans. Vår datainsamling pekade på att så var fallet, att 

marknadsföring med varumärkessamarbeten har positiva effekt för varumärkesimagen. Ett 

företag måste aktivt upprätthålla bilden av sig själv för att behålla den starka 

marknadspositionen de har eller önskar ha. Varumärkessamarbeten uppfyller kraven för 

positionering och har potential att uppfylla kraven för CBBE-modellens övre steg. 

 

Varumärkesbyggande reklam kan göras på många sätt och några av dem är utlärande 

marknadsföring, social marknadsföring som spelar på aktuella händelser samt andra sätt att 

skapa mervärde för varumärket. Syftet är att skapa associationer mellan varumärket och 

andra positiva känslor för att bygga en starkare varumärkesimage. Användandet av 

varumärkesbyggande marknadsföring kan även knytas till PODs där syftet är att skapa en 

unik position på marknaden genom att använda abstrakta associationer. Genom att 

marknadsföring som anspelar på aktuella händelser såsom jul, ramadan eller hur produkterna 

kan användas av funktionsnedsatta för att hjälpa dem i vardagen kan positiva associationer 

skapas. Kan varumärkesbyggande reklam skapa lojalitet mellan varumärket och målgruppen 

innebär detta gensvar, den högsta och sista delen av CBBE-modellen. Att sammanknyta ett 

varumärke med en händelse så dessa blir mentala synonymer till varandra. 

En respondent påpekade att varumärket som stod bakom ett av klippen urholkade 

varumärket, vilket då inte stämde överens med vad denne ansåg om varumärket. Eftersom 

företaget som låg bakom marknadsaktiviteten, Apple, ansågs vara exklusivt av 

respondenterna är detta inkongruent med denna urholkande marknadsaktivitet. En lyckad 

positioneringsstrategi innebär att företaget klargör vad det är och varför det är unikt vilket de 

i detta fallet inte gjorde. 

 

Vid kändissammarbeten var hälften respondenterna positiva. Kändisarnas likhet med 

varumärket har positiva effekter för både varumärket och personen. Tillit uppstår i 

konsumenternas sinne, både kändisen och varumärket i fråga kan dra nytta av denna effekt. 

Hälften av respondenterna svarade att de inte ansåg personen passade för varumärket eller att 

de inte gillar personer i fråga. Om en kändis genererar associationer som inte stämmer 

överens med varumärket kan detta samarbete leda till ogynnsamma effekter för varumärkets 
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positionering. Detta betyder att användningen av kändis måste stämma överens med vad 

målgruppen tycker om varumärket för att marknadsföringen skall fungera väl. Användandet 

av en känd person i marknadsföring är ett knep för att hålla kvar sin position på marknaden. 

Det är viktigt att som företag befästa sin position på marknaden och detta kräver insatser för 

att nå 1top of mind på det marknadssegmentet som är åtråvärt för företaget. Att skapa ett 

samarbete och en relation med en kändis kan skapa en tydligare positionering hos ett företag, 

förutsatt att denne person stämmer överens med varumärkets värderingar och image.  

 

Respondenterna ställde sig i enkäten positivt till användningen av exklusivt material på 

Youtube, men när det presenterades för dem var det inte lika självklart. Tolkningen av svaren 

angav att de uppskattar innehållsmarknadsföring om det gör på ett sätt som målgruppen 

uppskattar om de tre stegen Åhörare, koncept och konkurrens, tas hänsyn till kan intressant 

innehåll skapas. Det är viktigt att veta vilken din publik är för att skapa innehåll. Det är även 

viktigt att göra innehållet i sin marknadsföring värdefullt för företagets kunder. 

Innehållsmarknadsföringens 5 steg hjälper företaget att uppnå en effektfull marknadsaktivitet. 

Om det skapas välgjort innehåll som passar målgruppen kan detta skapa ett gensvar - sista 

blocket i CBBE-modellen. Det sista blocket kan uppnås om föregående block redan är 

uppfyllt. Användandet av exklusivt, relevant material kan skapa en lojalitet hos 

konsumenterna.  

 

Marknadsföring med påverkare likt kändismarknadsföring och varumärkessamarbeten bygger 

på att skapa associationer mellan båda parterna för att dra nytta av varandras fördelar, 

skillnaden är att marknadsföring med påverkare huvudsakligen inte drar nytta av företaget de 

marknadsför utan företaget drar nytta av påverkaren. Flera respondenter svarade att 

påverkarmarknadsföring är okej så länge det inte blir för mycket vilket antyder på att 

spridandet av företagsbudskap har en potentiellt negativ inverkan på påverkaren. Då 

påverkarmarknadsföring uppfattades positivt och kongruent med plattformen av 

respondenterna är grunden för att nå ut med budskap på sociala medier lagd, vilket vidare 

bidrar det till företagens möjlighet att sprida budskap. Således exponeras de på plattformen 

och uppnår de lägre stegen i CBBE-modellen (2.4.1) vilket de inte hade gjort om de aldrig 

nått målgruppen. 

  

                                                 
1 Det engelska begreppet används på svenska 
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4.4 Kommunikation 

Kapitlet redogör för vilken roll kommunikationen spelar för varumärket. 

4.4.1 Empirisamanställning 

Vid intervjuundersökningen ställdes frågan om respondenternas bild av företaget ändrats på 

grund av klippet. Deltagarnas svar var tudelat, 2 av 9 svarade att marknadsföringsinsatsen 

inte stämde överens med deras föreliggande uppfattning av varumärket, medans mer en 

tredjedel uppgav att det stämde överens. Av de respondenter som uppgav att 

marknadsaktiviteterna som visades upp inte stämde överens med deras bild av varumärket 

svarade över hälften (5 av 9) att det var en förändring som inte var positivt eller negativt 

laddad. 2 av 9 svarade att det var en positivt värderad förändring och 1 av 9 svarade att det 

var en negativ förändring. Frågan ställdes för att få en bild av hur respondenterna associerar 

användandet av ett vanligt beteende på Youtube (stor bokstav på varje ord i en rubrik). 

Användandet av stor bokstav på varje ord i rubriker är enligt respondenterna inte associerad 

till några starka känslor, varken positiva/negativa, professionell/oprofessionell, 

intressant/ointressant eller förtroendeingivande /misstroingivande. Vidare tillfrågades 

respondenterna vad de tyckte om att anamma Youtube-beteenden som uppseendeväckande 

tumnagelbilder, lockrubriker och att använda stor bokstav på alla ord i rubriker. Dessa billiga 

knep för att locka konsumenter att kolla på klipp var övervägande negativa. Användandet av 

stor bokstav på varje ord mottogs minst negativt, de flesta respondenter förhöll sig neutralt i 

frågan eller valde att svara ”vet ej”. 

Figur 19. Enkätundersökning, Respondenternas svar på frågan Hur uppfattar du företag som 

anammar “Youtube-beteenden” (Stor Bokstav På Varje Ord) 

 

På nästkommande fråga om ytterligare Youtube-beteenden såg svaren annorlunda ut, 

användandet av lockande titlar s.k. Lockrubriker var något som respondenterna hade starka 

negativa associationer till och ansågs vidare vara oprofessionellt och misstroingivande. 
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Figur 20. Enkätundersökning, Respondenternas svar på frågan ”Hur uppfattar du företag 

som anammar ’Youtube-beteenden’” (Lockrubriker) 

 

Vidare visade frågan att användandet av uppseendeväckande tumnagelbilder var övervägande 

negativt och oprofessionellt. Då syftet med uppseendeväckande tumnagelbilder är att väcka 

intresse visade även denna enkätundersökning att det fanns tendenser kring att det skulle vara 

intresseväckande. 

Figur 21. Enkätundersökning, Respondenternas svar på frågan ”Hur uppfattar du företag 

som anammar 'Youtube-beteenden'” (uppseendeväckande tumnagelbilder) 

4.4.2 Teori 

Som utgångspunkt vid analys av den tredje preciserade undersökningsfrågan, om 

kommunikation, användes kommunikationsteorier från avsnitt 2.2.12. 

4.4.3 Analys 

Att var konsekvent i sin kommunikation som företag är viktigt. Då majoriteten av 

respondenterna ansåg att de inte kände igen varumärkena i klippen kan detta ses som 

problematiskt. Stämmer inte konsumenternas bild ihop med marknadsaktiviteter kan detta 

skapa en nedbrytning av tilliten mellan varumärket och kunden, vilket i förlängningen kan ha 

konsekvenser för annonsörerna. Vidare kan en det orsaka ogynnsamma eller oönskade 

associationer i konsumentens sinne och i förlängningen påverka varumärkets positionering. 

Då åtta av nio respondenter ansåg att klippen inte stämde överens med deras bild av 

varumärket betyder det att nästan samtliga marknadsaktiviteter har kommunicerats på ett sätt 

som inte stärker deras positionering utan istället skapat nya associationer. Följaktligen är det 

viktigt att ha en identisk kommunikation oavsett kommunikationsmedel för att skapa 

igenkänning och engagera konsumenten. Kortsiktiga positioneringsaktiviteter, som att skapa 

nya associationer som inte kongruerar med föregående associationer, riskerar effektiviteten 
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hos framtida marknadsföringsaktiviteter. Om inte mottagaren skapar direkta associationer till 

varumärket genom marknadsaktiviteter misslyckas den med sin uppgift, vilket i 

förlängningen leder till minskad exponering och vidare konsumentens möjlighet att 

minnas/återkalla varumärket. Om det går så långt att konsumenter inte längre känner igen ett 

varumärke uppnår det inte första steget i CBBE-modellen och tappar sitt varumärkesvärde. 

 

Att anpassa sig efter plattformen innebär att identifiera och anpassa sig efter hur plattformen 

fungerar, hur användare kommunicerar o.s.v. Detta innebär inte att avsändaren blint kan 

identifiera handlingsmönster eller aktiviteter och nyttja dem själva, vilka i detta fall 

respondenterna kopplade till ofördelaktiga associationer. I längden kan ett sånt beteende leda 

till en svagare positionering och varumärkesvärde. 

4.5 Avsändare 

I detta kapitel besvaras den fjärde preciserade analysfrågan, Hur påverkas konsumentens 

attityd gentemot ett budskap av attityden mot avsändaren? 

 

För att få en förståelse för hur avsändaren påverkar mottagarens åsikt om budskapet använde 

vi svar från påverkarmarknadsföring där företagen inte längre står som avsändare. 

Respondenterna tillfrågades vad de tyckte om klipp där en påverkare kommunicerade 

företagets budskap.  

 

8 av 9 respondenter var positivt inställda mot denna typ av marknadsföring. Respondenterna 

ansåg att dessa klipp var mer personliga och ärliga, en respondent byggde vidare och 

förklarade att det var bättre om inte företaget själva (Apple i detta fall) kommunicerade 

reklambudskapet. En respondent svarade att denne inte uppskattade klippet som visades men 

tillade att det kunde fungera om man uppskattade kanalen som klippet visats i. 
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4.5.1 Empirisammanställning 

När varumärket inte längre stod som avsändare ansåg respondenterna att klippen var bra. En 

av respondenterna påpekade att denne inte uppskattade klippet men kunde förstå att folk 

tyckte det var intressant om de kände igen påverkaren. Respondenterna lade till fler värdeord 

när de beskrev klippen än vad de gjort vid beskrivning av andra marknadsföringstyper. 

4.5.2 Teori 

Vid analys av följande kapitel användes avsnitt 2.2.12 – ”Hur bör kommunikation gå till?” 

för att identifiera vilken inverkan olika avsändare har på mottagaren. Avsnitt 2.2.13 –

 ”Möjligheter och begränsningar för marknadsföring på Youtube” användes för 

klassificering av dessa marknadsaktiviteter. Avslutningsvis användes avsnitt 2.4.5 – ”Hur 

definieras varumärkesvärde”, avsnitt 2.4.6 – ”Hur används varumärkesvärde i denna 

undersökning?” och avsnitt 2.4.4 – ”Positionering på Youtube” för värdering av föregående 

steg. 

4.5.3 Analys 

Socialt bevis ökar mottagarens benägenhet till att acceptera ett budskap (2.2.12) om 

omgivningen förhåller sig positivt till produkten/budskapet, t.ex. kända personer vilket 

stämmer överens mot vad respondenterna svarade. Vidare ökar chansen till böjelse och att 

konsumenten accepterar budskapet om personer i konsumentens sociala omgivning 

accepterar produkten eller budskapet. Som dessa principer antyder ökade också 

engagemanget hos respondenterna när meddelandet blev godkänt och kommunicerat genom 

påverkare. 

 

På Marques klipp där en iPhone röd recenseras var samtliga respondenter positivt inställda. 

En respondent påpekade att denne visste att Marques Brownlee [..gjorde ganska bra och 

omfattande recensioner.] och att [..det är svårt att inte ta hänsyn till det.]. Denna aspekt av 

påverkarmarknadsföring går att liknas med hur varumärkessamarbeten och kändissamarbeten 

fungerar där de inblandade varumärkena/personerna tar del av varandras associationer. 

Genom att Marques Brownlees kanal har starkt renommé som respondenten ifråga var 

medveten om kan Apple med fördel förknippas med honom.  

 

En respondent reagerade ifrågasättande gentemot ett utav Pepsi-klippen då klippet upplevdes 

spretigt och oklart. Detta kan vara en risk då påverkare effektivt påverkar mottagarens attityd, 

om påverkaren genererar en ofördelaktig attityd gentemot varumärket eller skapar 

ofördelaktiga associationer. I förlängningen kan ofördelaktiga associationer påverka 

företagets image och positionering negativt.  

 

Trots att några respondenter inte var bekanta med kanalen framkallades positiva associationer 

till klippet som “Ärligt” och “Nice”. Att framkalla känslor gentemot varumärket är enligt 

CBBE-modellen en förutsättning för att nå det sista steget, gensvar, vilket innebär att bygga 

en relation med konsumenten.  
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4.6 Omvärldsanspelning 

Detta delkapitel redogör för hur respondenterna svarade på frågor relaterat till 

Undersökningsfråga 5, “Hur uppfattar konsumenterna ett varumärke som spelar på 

dagsaktuella ämnen?”. 

4.6.1 Empirisammanställning 

Enkäten ställde frågan hur respondenterna uppfattar marknadsföring som spelar på aktuella 

händelser och de flesta ansåg det som något positivt och intressant. Det kan konstateras att i 

ett vakuum är Youtube-konsumenter positivt inställda gentemot användandet av denna typ av 

marknadsföring.  

Figur 22. Enkätundersökning, Respondenternas svar på frågan ”Hur uppfattar du 

marknadsföring som anspelar på aktuella händelser?” 

 

5 av Respondenterna svarade på frågan om vilka känslor de fick när de såg klippen att de 

blev glada eller fick positiva känslor av klippen. Vilket redovisas i figuren nedan.  
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Figur 23. Respondenternas svar på frågan om vilka känslor "omvärldsanspelande 

marknadsaktiviteter" genererade 

 

I tabellen nedan redogörs respondenternas svar på om de ansåg att omvärldsanspelande 

marknadsföring passade med varumärket som stod som avsänder. 5 av 9 respondenter uppgav 

att de tyckte den stämde överens. 3 av 9 ansåg att marknadsföringen inte stämde överens med 

varumärket och en respondent var osäker.   

 

Respondenterna fick frågan om de ansåg att marknadsföring med anspelningar på omvärlden 

och sociala frågor fungerade för det aktuella varumärket. Fem personer ställde sig positiva till 

det medan tre respondenter inte tyckte att företag bör göra den typen av marknadsföring. En 

av de tillfrågade var osäker vad hen kände kring denna typ av marknadsaktivitet. 

 
Figur 24. Respondenternas svar på om de ansåg att den typen av marknadsföring fungerade 

för det varumärket 

 

I tabellen nedan redogörs de svar som respondenterna angav på frågan vad de tyckte om 

omvärldsanspelande marknadsaktiviteter. 6 av 9 respondenter var positivt inställda gentemot 

denna typ av marknadsföring och klippen de presenterades där 2 lade till att kopplingen till 

varumärket var svag. 3 av 9 respondenter uppgav att de var negativt inställda gentemot 

klippen de blev exponerade för. Apples omvärldsanspelade klipp mottogs generellt positivt 

varpå 2 av 4 respondenter påpekade att det gav nya insikter om varumärket. 
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Tabell 9. Intervjuundersökning, Tolkning av respondenternas svar på frågor om vad de tyckte 

om omvärldsanspelande marknadsföring. 

Respondent Varumärke Vad tycker du om klippet? 

1 Coca cola Positiv, svag koppling till varumärket. 

2 Apple Positiv, varumärket ifråga har möjlighet att användas på 

så många sätt. 

3 Microsoft Positiv, svag koppling till varumärket. 

3 Microsoft Negativ, uppfattas som reklam. 

4 Pepsi Negativ, För mycket musik, för mycket story, hälften av 

tiden en serie och hälften en musikvideo.  

5 Pepsi Negativ, försöker imitera Coca-cola 

6 Apple Positiv, väcker dock ifrågasättande känslor då de har 

barn i sina fabriker. 

7 Apple Positiv, nya insikter om Apple. 

8 Apple Positiv, budskapet når fram. 

9 Pepsi Negativt, de lurar folk. 

4.6.2 Teori 

Följande kapitel analyserades med hjälp av avsnitt 2.2.12 – ”Möjligheter och begränsningar 

med för marknadsföring på Youtube” för att klassificera omvärldsanspelande reklam och 

förstå de bakomliggande mekanismerna för att besvara den sjätte preciserade 

undersökningsfrågan. För att värdera respondenternas svar användes avsnitt 2.4.4 –

”Positionering på Youtube”, avsnitt 2.4.5 – ”Hur definieras varumärkesvärde” och 2.4.6 –

”Hur används varumärkesvärde i denna undersökning”. 

4.6.3 Analys 

Respondenterna ansåg att företagen kan hålla på med social marknadsföring så länge det görs 

på ett sätt som undviker klyschor och leder till väl genomtänkt reklam. Företag kan genom 

berättande och indirekt reklamfilm öka möjligheten att sprida budskap samtidigt som det inte 

tydligt framgår att ett företag ligger bakom det. Målet är att tittarna skall tycka att det var en 

bra och intressant film utan att se att företag ligger bakom det, detta för att skapa mervärde 

och spridning. Detta genererar i större grad mer positiva konnotationer än annan sorts reklam 

då det inte är självklart för konsumenterna att det är marknadsföring. Positionering är även en 

viktig mekanism vid användandet av marknadsföring med omvärldsanknytning. Eftersom 

denna typ av marknadsföring anspelar på ett samhällsansvar positionerar sig företagen genom 
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etiska associationer vilket bidrar till konsumentens tillit gentemot varumärket och budskapet. 

Kan känslor och tankar som pekar på att företaget gör världen bättre knytas kommer detta få 

positiva EPIs och PODs för företaget. Genomförs detta korrekt kan kraven uppfyllas för de 

övre stegen i CBBE-modellen. Genom att skapa positiva känslor och värderingar kring ett 

varumärke ligger inte Gensvar långt bort.  

4.7 Resultat 

Analysen gav oss insikter som besvarade de preciserade undersökningsfrågorna och vidare 

arbetets syfte; Vilken inverkan har marknadsaktiviteter på Youtube på ett företags 

positionering och i förlängningen varumärkesvärde. 

4.7.1 Hur väl passar olika marknadsaktiviteter den specifika plattformen? 

Enligt respondenterna var det ingen marknadsaktivitet som genererade direkt ofördelaktiga 

associationer på grund av att de inte passade på plattformen. Många klipp uppfattades dock 

som TV-reklam eller reklam till andra plattformar vilket betyder att de inte är korrekt 

anpassade för Youtube. Vidare uppgav flera respondenter att de inte skulle kommit över 

dessa klipp i sitt vardagliga bruk vilket vidare styrker föregående påstående, att klippen inte 

var anpassade för plattformen, då huvudsyftet med plattformen enligt Kietzmann (2011) är att 

sprida material. Om nyckelaktiviteter (2.1.1) för plattformen inte identifieras kommer 

marknadsföringen inte nå fram till konsumenten vilket i längden kan försvaga företagets 

positionering (2.4). Marknadsaktiviteten som respondenterna uppgav som mest kongruent 

med plattformen var påverkarmarknadsföring (2.2.9). Då denna typ av marknadsföring 

nyttjar redan etablerade enheter på plattformen skulle det kunna betraktas som en 

nyckelaktivitet (2.1.1), till skillnad från att använda kändisar och själva stå som avsändare. 

Som en respondent påpekar är Youtube för användare, inte företag, påverkarmarknadsföring 

låter användaren stå i fokus med ‘stöd’ av företaget. 

4.7.2 Hur påverkas attityden gentemot ett varumärke vid användning av olika 

marknadsföringsaktiviteter på Youtube? 

Det finns varumärkesbyggande, neutrala och eventuell negativa marknadsaktiviteter ett 

företag kan ägna sig åt på den sociala plattformen Youtube. Analysen visade att 

användningen av påverkare (2.2.9) hade störst positivt effekt hos tittarna då den typen av 

media har växt fram på plattformen. De potentiella konsumenterna har redan innan skapat 

lojala kunder som följer och interagerar med kanalen. Genom att utnyttja dessa påverkare 

(2.2.9) kan varumärket få spridning genom mediebruset (2.2.2) till nya, såväl gamla kunder 

och skapa en tydlig position på marknaden. De tillfrågade visade på det är viktigt att anpassa 

materialet för plattformen (2.1) och inte publicera material som är anpassat för andra kanaler 

om varumärket ska förväntas sig att få positiva reaktioner av tittarna och bli delaktiga på 

sociala medier. Att ladda upp för mycket material kan göra att tittarna lämnar kanalen då de 

anser sig blir överrösta med reklambudskap.  
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Vad gällande marknadsaktiviteter visar rapporten på att användandet av påverkare (2.2.9) är 

det mest effektiva på plattformen följt av innehållsmarknadsföring (2.1.3), konsumenterna 

uppskattar välgjort, anpassat innehåll som inte tydligt är reklam i klassisk bemärkelse. Unga 

personer idag är mer reklamtrötta än tidigare generationer, vilket gör det svårare att nå fram 

då de är bra på att undvika reklamen. Att identifiera nyckelaktiviteter (2.1.1) på den aktuella 

plattformen och anpassa material med konsumenten i huvudfokus är nödvändigt för att väcka 

intresse. 

 

Att varumärkesimagen och kommunikationen stämmer överens med vad personer redan 

uppfattar varumärket som är viktigt om ett företag ska uppfattas som tänkt. Sker inte detta 

kan förvirring och ofördelaktiga associationer uppstå gentemot varumärket. Det är dock 

nödvändigt för företag att proaktivt positionera sig för framtiden (2.4.1) vilket kan innebära 

förändringar som konsumenten inte är beredd på, men detta är inte nödvändigtvis negativt. 

Dock, om företag bedriver kortsiktiga positioneringsaktiviteter kan det ge oväntade effekter. 

Förändring av kommunikation är oundvikligt menar Jarboe (2012) men bör ske i symbios 

med deras kunder. 

4.7.3 Hur påverkar sättet ett företag kommunicerar på konsumenternas attityd 

gentemot varumärket? 

Till skillnad från teorier kring hur marknadsföring bör anpassas efter plattformen (2.1) angav 

respondenterna att företag som anammar ‘Youtube-beteenden’ som locktitlar, 

uppseendeväckande tumnagelbilder och stor bokstav på varje ord i text uppfattas som 

oprofessionella, misstroingivande och ointressanta. Denna insikt belyser vikten av att 1. även 

identifiera negativt laddade aktiviteter och 2. förstå sin egen roll i sammanhanget. Att vara 

medveten om varumärkets rykte, en av Youtubes viktigaste aspekter enligt Kietzmann 

(2011), är avgörande för att kunna kommunicera på rätt sätt. Det är viktigt att förtag använder 

sig av en samlad tonalitet på alla sina plattformar för att skapa en kommunikation som 

stämmer överens mot personens bild av varumärket. Delin (2007) beskriver hur detta skapar 

en engagerad konsument i (2.3.6).  

4.7.4 Hur påverkar varumärkessamarbeten / kändissamarbeten konsumenternas 

uppfattning gentemot varumärket? 

Att använda andra avsändare än varumärket kan ha fördelar enligt svaren från respondenterna 

gav för att ska en större tillit till varumärket. Användningen av kändissamarbeten (2.2.8) och 

varumärkessamarbeten (2.2.7) kan användas om detta görs på ett genomtänkt sätt som passar 

målgruppen som varumärket vill nå ut till. Det kan lätt slå fel om ett varumärke använder sig 

av en icke-kompatibel kändis eller företag att samarbeta med. Det var dock ingen respondent 

som reagerade negativt mot användandet av kända personer i Youtubeklipp, dock var det 

flera som påpekade att det inte hörde hemma eller var material man inte uppsöker på Youtube 

(4.3). 
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4.7.5 Hur uppfattar konsumenterna varumärken som anspelar på 

omvärldshändelser? 

Marknadsföring kan anspela på aktuella händelser, sociala eller problematiska frågor. Dock 

visar svaren från enkätundersökningen att varumärken bör hålla sig undan ifrån 

marknadsaktiviteter som anspelar på politiska problem då detta ses som oseriöst och konstigt. 

Däremot påpekar respondenterna att uppmärksammandet av andra händelser eller problem 

kan ha positiv effekt om det uppmärksammar intressanta omvärldsanspelningar. Under 

intervjuerna var det få varumärken som genom omvärldsanspelande marknadsföring lyckades 

dra en stark koppling till varumärket. 
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5. Slutsats 

I detta avslutande kapitel dras slutsatser utifrån analysen. 

 

Studien identifierar att plattformsspecifika marknadsaktiviteter ger positivare gensvar hos 

konsumenten än mer generella marknadsaktiviteter (4.7.1 & 4.7.2). En djupare kunskap om 

Youtube som plattform skapar bättre förutsättningar för att få positivt gensvar. Avsändaren 

dessutom bör anpassa sig till plattformens trender och hela tiden undersöka hur plattformen 

förändras och adaptera sig därefter. (4.7.1 & 4.7.2) 

 

Vidare gav undersökningen information om vad som kunde anses som negativa 

marknadsaktiviteter och generera negativa konnotationer till ett varumärke (4.7.3). Detta går i 

linje med plattformsspecifik marknadsföring, att veta vad som fungerar och inte fungerar på 

plattformen och som ett resultat av detta undvika marknadsaktiviteter som kan skapa negativ 

uppfattning om varumärket. Studien visade  

5.1 Rekommendationer 

Rekommendationer preciserar hur studiens slutsatser ska omsättas praktiskt och den svara 

på problembakgrund och problemanalys. 

 

Under studien identifierades prenumerationer som det främsta sättet respondenterna ville 

komma i kontakt med material, prenumerationer kan således ses som ett av de viktigaste 

gensvaren från konsumenten. Företag som driver marknadsföringskampanjer bör ha som 

målsättning att generera prenumerationer och organiskt driva trafik till sina kanaler. Eftersom 

reklam genom Youtubes kommersiella kanaler ofta blir blockerat av mjukvara eller på annat 

sätt inte får exponering. 

 

Att behålla tonaliteten och bildspråket i kommunikation samma som i övrig marknadsföring 

är viktigt för att skapa en sammanhållning inom varumärket för att inte skapa förvirring om 

vilket varumärke marknadsinsatsen skall spegla. 

 

Företag som producerar material för Youtube bör undvika användandet av “billiga knep” som 

är vanligt förekommande på Youtube, exempelvis uppseendeväckande tumnagelbilder eller 

lockrubriker. 

5.2 Kunskapsbidrag 

Detta kapitel redogör för hur rapporten bidrar till den vetenskapliga kunskapen. 

 

Rapporten bidrar med ny kunskap om användandet av Youtube på den svenska marknaden. 

Vid den teoretiska insamling hittades ingen vetenskap som behandlade detta ämne, samt 

väldigt få rapporter innehållande kunskap om Youtube på den svenska marknaden.  
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5.3 Diskussion 

Vidare förs en diskussion kring studien och slutligen ges förslag till vidare studier. 

Tidsbegränsningen avgränsade arbetet till den svenska marknaden då resurser inte fanns att 

utöka arbetet, inte att förväxla med att rapportens inte kan appliceras på andra västländer med 

liknande internetanvändning och kultur.  

Undersökningen visar att marknadsföring som riktar sig till konsumenter på Youtube-

plattformen potentiellt kan ha en skadlig inverkan på ett varumärkes positionering och värde 

som den generellt är utformad idag. Då användare av Youtube blockerar reklam och inte 

frivilligt söker sig till den måste företag för att vara en del av plattformen skapa material som 

användare söker sig till. Genom att ignorera detta riskerar etablerade företag att försvaga 

deras positionering hos den yngre målgruppen, hos vilka Youtube är den största kanalen, och 

försvårar för uppkommande företag att exponera sig. Det som är skadligt är inte 

marknadsföringen i sig utan att målgruppen inte exponeras för den. 

 

Framgång på sociala medieplattformar som företag är bundet till deras förmåga att anpassa 

sitt innehåll efter vad konsumenten söker sig till. Undersökningen visar att marknadsföring 

som bygger på plattformens nyckelaktiviteter har en mer gynnsam effekt på konsumentens 

attityd gentemot budskapet än marknadsföring som inte är anpassad. Vidare bör även företag 

förstå deras roll i sammanhanget för att kunna förutse hur aktiviteter mottas av konsumenten. 

Att blint använda plattformsspecifika beteenden är inte nödvändigtvis gynnsamt. 

 

Respondenterna uppgav en inställning gentemot företagsklipp på Youtube som var positivare 

än författarna hade trott, dock dök ordet ‘reklam’ upp som en association till flera av klippen 

och vidare att de inte skulle kommit över dessa klipp vid sitt vardagliga bruk. Detta leder till 

tanken att respondenterna som tillhörde målgruppen 20 – 26 år besvarade frågorna vid 

intervjun under föreställningen att det som visades var reklam, utan att det uttryckligen sagts. 

Att de uppfattar ‘reklam’ som ett sätt att kommunicera på vilket de förhåller sig till på ett 

avståndstagande sätt och att de vidare under premissen att det var reklam kunnat besvara 

frågorna med en mer positiv inställning. Det skulle kunna påstås att det inte är reklamerna i 

sig som är problemet utan förhållningssättet till reklam som paradigm. I enkätundersökningen 

var respondenterna betydligt mer negativa till reklam än de var under intervjuerna vilket kan 

bero på att inga exempel visades upp vid enkätundersökningen, vilket vidare ligger i linje 

med föregående påstående.  

5.4 Förslag till fortsatta studier 

I förslag till fortsatta studier tas sådant upp som inte ansågs tillräckligt utrett i rapportens 

undersökning men anser vara värda vidare studier.   

 

Under studiens gång presenterades många intressanta undersökningsfrågor som fick avskalas 

under rapportens gång. Rapportens undersökning hintade om att personer i större utsträckning 

har mer negativa känslor kring reklam än när de blir presenterade för sig. Det kan finnas 

värde i att undersöka hur personer uppfattning av reklam stämmer överens mot deras faktiska 

uppfattning av marknadsaktiviteter.  
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En utförligare undersökning på hur tittare uppfattar ett varumärke innan och efter 

marknadsinsats kan vara av intresse för att tydligare bygga en förståelse om hur 

marknadsaktiviteter påverkar användarnas syn på varumärket.  

 

Rapporten visade på att användandet av Påverkare har störst positiv effekt på Youtube kan 

det vara av intresse att vidare undersöka hur olika marknadsaktiviteter kring en påverkare kan 

ha på varumärket. Då intresset av påverkare (eng. influencers) de senaste tre åren har ökat 

enligt Google (2017c) trends sökning på ”Youtube influencer” med över tre gånger. 
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Bilaga 

Bilaga 1. Förstudie 

I tabellen nedan visas de frågor som ställdes under pilotstudien som låg till grund för arbetet. 

Hur gammal är du? 

Kön 

Hur mycket tid spenderar du på Youtube? 

Vilken typ av material tittar du oftast på? (Fler val) 

Hur ser du reklam på Youtube? 

Vad är din generella inställning till reklam på Youtube? 

Kommer du ihåg någon specifik reklam eller företag som annonserat på Youtube? 

Vilken reklam har du sett? 

Använder du en reklamblockerare på Youtube? 

Hur benägen är du att klicka på Youtube-reklam för att läsa mer on reklamen 

Kan du tänka dig att köpa något du ser i en Youtube reklam? 

Vad tycker du om sponsrade inlägg? (reklam i videon av kreatörerna själva) 

 

I figuren nedan visas svaren från den inledande frågan på pilotstudiens enkät. Majoriteten av 

respondenterna var i åldern 18–24. 
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Nedan redogörs svaren för den andra frågan i pilotstudien. Majoriteten av respondenterna var 

män. 

 
 

 

Nedan redogörs för svaren på den tredje frågan i pilotstudiens enkätundersökning. Största 

andelen respondenter svarade att de spenderar 2–5 timmar i veckan på Youtube. 

 
 

Nedan redogörs för svaren på den fjärde frågan i pilotstudiens enkätundersökning. Detta var 

en flervalsfråga med möjlighet att ange egna svar. De flesta söker sig till Youtube för Humor, 

sedan musik och How to/tutorials. 
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På den femte frågan i pilotstudiens enkätundersökning, som redogörs nedan, ställdes frågan 

hur respondenten ser på reklam. Av de alternativ som gavs var det bara 3 som respondenterna 

ansåg passa deras handlingar. 67% en klar majoritet skippar videon när möjligt, 23,9% 

installerar reklamblockerare och 9,1% gör annat. 
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På den sjätte frågan i pilotstudiens enkätundersökning, som redogörs nedan, ställdes frågan 

hur den generella inställningen gentemot reklam var, där 1 var mycket negativ och 5 var 

mycket positiv. De flesta respondenterna angav att de var negativt inställda emot reklam. 

40% angav 2. 

 
 

Nedan redogörs för den sjunde frågan som ställdes på pilotstudiens enkätundersökning. På 

frågan huruvida respondenten kunde minnas en specifik reklam eller företag som annonsera 

på Youtube var det en övervägande majoritet för svaret ”nej”. 

 
 

För de som svarat att de kom ihåg reklam ställdes en uppföljningsfråga där respondenten fick 

uppge vilken reklam eller vilket företag de sett. Detta redovisas i tabellen nedan. 

Gravidetetstest  

Battlefield 1 

Game of War, massa andra appspel. 



 
 

 5 

Clear blue. Den har alltid fruktansvärt hög volym för att väcka uppmärksamhet men det gör 

en mest irriterad! Dock gillar jag vissa av gina tricots reklamer som är helt ljudlösa och bara 

5s långa 

Bilreklam 

Volvo 

Den med bebisar som sjunger (tror det är pampers)  

Gillette 

Ica-reklam, filmtrailers (senaste tiden Kong och Beauty and the beast), pensionsförsäkringar 

Garnier 

Volvo V90 Cross Country. IKEA, nya filmtrailers överlag 

Soya-yogurt, random flashig bilreklam, Graviditetstest med irriterande bebisljud 

Battlefield 1 

Toyota, Ica, Gina Tricot 

Halebop 

SJ  

Gina tricot 

Volvo 

SJ's senaste reklam 

telia 

Clearblue grav-test, hela tiden!?? 

Bilreklam 

kommer inte på ngt... Ica kanske, eller Pågens 

 

Vidare ställdes frågan om respondenten var benägen att klicka på reklamen som visats, den 

kunde ange 1 (klickar aldrig) – 5 (klickar ofta) svaren redovisas i figuren nedan. Majoriteten 

av respondenterna valde alternativ 1 (klickar aldrig).  
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För att bygga vidare på föregående fråga ställdes i pilotstudiens enkätundersökning frågan om 

respondenten kunde tänka sig att köpa något som visades i ett reklamklipp. Majoriteten 

svarade kanske. Svaren redogörs nedan. 

 
 

Vid den sista frågan i pilotstudiens enkätundersökning ställdes frågan vad respondenten 

tyckte om sponsrade inlägg. Svaren redogörs nedan. 
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Bilaga 2. Enkätundersökning 

I tabellen nedan redogörs för de frågor som ställdes under undersökningens  

enkätundersökning. 

Ålder 

Kön 

Hur uppfattar du Youtube-kanaler som väljer att stänga av sitt kommentarsfält?  

Anser du att det finns det en smärtgräns för hur mycket material som en kanal kan ladda upp per dag? 

(Om ja) Vad gör du om en kanal laddar upp för mycket material? 

Finns det en undre gräns för hur mycket material som en kanal laddar upp? 

(Om ja) Vad gör du om en kanal laddar upp för lite material? 

Nästkommande frågor hade svarsalternativen nedan där respondenterna skulle svara 1-5 på 

varje av de fyra delarna.  

Negativt(1) - Positivt(5) 

Oproffessionellt(1) - Professionellt(5) 

Ointressant(1) - Intresseväckande(5) 

Misstroget(1) - Förtroendeingivande(5) 

 

Frågor som skall besvaras med de fyra ovanstående alternativen. 

Hur uppfattar du företag som skapar material exklusivt för Youtube? 

Hur uppfattar du företag som använder Youtube som ett filmarkiv? 

Hur uppfattar du marknadsföring som tar hjälp av välkända personer? 

Hur uppfattar du marknadsföring via mindre kända personer?  

Hur uppfattar du ett frekvent användande av sponsrade inlägg på en Youtube-kanal? 

Hur ställer du dig inför annonsering av tävlingar på Youtube 

Hur ställer du dig inför att företag använder marknadsföring som lär ut något? 

Hur uppfattar du marknadsföring vars huvudsyfte är att underhålla? 

Hur uppfattar du Youtube-kanaler som interagerar med sina konsumenter via kommentarsfältet? 

Hur uppfattar du frekvent användande av kommentarsfältet från kanal-ägaren? 

Hur uppfattar du företag som anammar ”Youtube-beteenden”? 

Hur uppfattar du företag och Youtube-kanaler som frekvent visar uppskattning mot sina tittare? 

Hur ställer du dig till att företag tar politisk ställning genom sitt material på Youtube 

Hur uppfattar du marknadsföring som anspelar på aktuella händelser? 

Hur föredrar du att komma i kontakt med Youtube-material? 

Är det något/några sätt du anser sämre än de andra? 

Vilka utav dessa anledningar kan få dig att stänga av ett klipp på Youtube? 

Fyll i din email under:  
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Bilaga 3. Intervjuguide och svar 

Inledande avsnitt: 

- Ålder? 

- Kön? 

- Hur använder du Youtube? 

 

Varumärke x 

 Hur förhåller sig respondenten till x? 

- Vad tycker du om x? 

- Beskriv X med 2–3 ord 

- Beskriv dina känslor till varumärket 

- Har du X-produkter? Valde du dessa för att det var Xs varumärke eller för att du 

behövde produkten och varumärket var sekundärt 

- Hur tror du att X vill att deras varumärke ska uppfattas? 

- Tycker du X har ett tydligt bildspråk? Vill du beskriva bildspråket? 

- Hur tycker du att Xs produkter presterar? Hållbara? Funktion? Enkel att använda? etc. 

- Identifierar du dig som en X-person? 

 

X, Content marketing 

 Förklara content marketing 

- Visa exempel 

- Vad tycker du om den typen av marknadsföring?  

- bra / dålig 

- Stämmer det visuella uttrycket i klippet överens med Xs? 

- Påverkas din åsikt av X när du ser den här reklamen? 

- Tycker du att den här typen av klipp passar på Youtube? 

 

X, Celebrity endorsement 

 Förklara vad vi menar med celebrity endorsement 

- Visa exempel 

- Vad tycker du om klippet? Vilka känslor väcker det? 

- Vad tycker du om att kombinera Taylor Swift / Drake och X? Vem tar störst plats? 

Var tycker du om att X tar större plats? 

- Vad tycker du om att X publicerar denna typ av material (Alltså annonsering av 

tjänst) på Youtube? Fungerar det med X som varumärke? Fungerar det på Youtube? 

 

X, varumärkesbyggande marknadsföring genom att lyfta samhällsproblem 

 Förklara vad vi menar 

- Visa exempel 

- Vad tycker du om klippet?  

- Vilka känslor väcker det? nämn 2–3 st. 

- Fungerar det att X gör den här typen av reklam? 

- Vad tycker du om att X publicerar denna typ av material på Youtube? Fungerar det 

med X som varumärke? Fungerar det på Youtube? 

X, Co-branding 

Förklara vad vi menar med Co-Branding 
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Visa exempel 

- Vad tycker du om klippet? 

- Vilka känslor väcker det? Nämn 2–3 stycken 

- Beskriv vad du tycker om marknadsföring som går till på detta sätt 

- Vad tycker du om att kombinera X och X? Vem tar störst plats? 

- Beskriv vad du anser att klippet uppnår för syfte 

- Vad tycker du om att X publicerar denna typ av material på Youtube? Fungerar det 

med X som varumärke? Fungerar det på Youtube? 

 

X, Influencer marketing 

 Förklara vad vi menar med Influencer marketing 

Visa exempel 

- Vad tycker du om klippet? 

- Beskriv vad du tycker om marknadsföring genom influencers? (Alltså kända personer 

som gör eget material) 

- Tycker du att den här typen av klipp passar på Youtube? 

 


