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Tiivistelmä 
Arkkityypit ovat ihmiskunnan kollektiivisia ydinhahmoja, joista on kerrottu tarinoita 
tuhansien vuosien ajan ympäri maailmaa. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli 
selvittää, millaisia arkkityyppejä henkilöbrändistä viestitään, ja miksi nämä hahmot 
mahdollisesti eroavat toisistaan. Tätä näkökulmaa tarkasteltiin brändi-imagon ja brändi-
identiteetin kautta. Arkkityyppien eroavaisuuksien pohjalla tutkittiin eri osapuolten 
motiiveja kertoa tarinoita henkilöbrändistä. 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin Lady Gagaa, joka on yksi musiikkialan suurimmista 
henkilöbrändeistä. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin sisällön 
analyysiä. Lady Gagan omaa viestintää analysoitiin Youtube-videohaastattelujen kautta. 
Mediasta analysoitiin kolmea populäärimediaa: People Magazinea, Rolling Stonea ja 
New York Timesia. Fanien viestinnässä analysoitiin Twitter-sivuston viestejä, jotka 
Lady Gaga oli suoraan osoittanut faniyhteisölleen ”Little Monstereille”. Aineisto 
kerättiin internetistä ja analysoitiin tutkijan toimesta 12 arkkityypin luonteenpiirteiden 
kautta.  

Tuloksista kävi ilmi, että Lady Gaga edusti itse Luojan arkkityyppiä. Media taas toi 
esille eniten Kapinallisen arkkityyppiä ja fanit viestivät eniten Parantajan arkkityyppiä. 
Brändi-imago oli siis brändi-identiteettiin nähden hyvin erilainen. Tämä selittyi 
viestinnän motiivien avulla. Henkilöbrändiä itseään motivoi eniten vakaus ja 
yhteisöllisyys. Fanien tapauksessa nämä motiivit kohtasivat toisensa, sillä heitä motivoi 
eniten yhteisöllisyys, oman identiteetin esilletuominen ja voimaantuminen. Median 
viestinnässä aivan erilaiset motiivit toivat esille eri tyyppisiä arkkityyppejä. Mediaa 
motivoi viestintään trivialisoituminen, kaupallistuminen, spektaakkelinhakuisuus ja 
apaattisuus. Tämän takia Kapinallinen hahmo nousi pinnalle median viestinnässä. 
Aiemmasta teoriasta poiketen Lady Gaga edusti useita arkkityyppejä, näyttäytyi 
erilaisena eri lähteissä sekä myös muuttui arkkityyppinä vuosina 2008-2010. 

Tämä tutkimus todisti, että arkkityypit ovat näkökulmana erittäin hedelmällisiä 
tarkastellessa henkilöbrändejä. Esille tuli myös se, kuinka moniulotteinen ja haastava 
nykypäivän brändiympäristö henkilöbrändeillä voi olla median ja fanien välissä. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheenvalinnalle 

Markkinoilla on nykyään hankala erottua ominaisuuksien kautta, ja vaikka siinä 

onnistuisikin, ovat innovaatiot usein helppoja ja halpoja kopioida (Mark & Pearson 

2001). Maailma on täyttynyt markkinointiviestinnästä. Kun tarjonta on runsasta, 

tulee hinnasta suurin kilpailuvaltti, koska ihmiset eivät enää erota brändejä toisistaan. 

Yksi keino brändin esilletuomiseen on vahvojen ja vetoavien tarinoiden kertominen.

(Rauhala & Vikström 2014: 209.)  

Kuluttajat ovat turtuneet markkinoitiviestintään ja oppineet väistelemään sitä. Uusin 

kuluttajasukupolvi ei ole yhtä luottavainen, lojaali tai mukautuvainen kuin edelliset, 

joten markkinoijien on todella vaikea huijata nykypäivän kuluttajia. Ihmiset ovat 

älykkäitä, skeptisiä markkinoinnille ja välittävät enemmän itsensä ilmaisusta kuin 

yhteiskunnallisista normeista. (Mark & Pearson 2001: 35.) 65% kuluttajista tuntee 

hukkuvansa markkinointiviestien paljouteen ja lähes 60% tuntee, ettei mainonta 

vaikuta heihin millään tavalla (Porter & Golan 2006). Yhteiskunnat ovat muuttuneet 

koko ajan individualistisempaan suuntaan, ja itsenäisyyttä ja autenttisuutta arvostavat 

kuluttajat etsivät elämälleen merkityksiä ja sisältöä. Tähän kysyntään vastaamisessa 

on avain brändiuskollisuuden saavuttamisessa. (Mark & Pearson 2001: 21.) 

Yhteiskunnan muttuminen vaikuttaa oleellisesti brändien ja kuluttajien lisäksi myös 

median motiiveihin ja rakententeisiin. Media on kokenut murroksen, jossa se on 

trivialisoitunut, kaupallistunut, sirpaloitunut, kääntynyt spektaakkelinhakuiseksi ja 

saanut ihmiset kokemaan tärkeätkin yhteiskunnalliset asiat apaattisesti. (McKee 

2005: 1-31.) Myyttien rakentamisessa media perustaa näkemyksensä ennemmin 

faktoihin ja argumentteihin, kuin sattuman ja onnen pohjalle. Tämä tarkoitta sitä, että 

vaikka asiat olisivat olleet sattumia tai onnenkantamoisia, median on kerrottava 

tarinoista looginen narratiivi, jolla on syy-seuras-suhteet. (Wilner, Christopoulos, 

Alves & Vaz Guimarães 2014.) Media siis tarvitsee ennemmin mielenkiintoisia 
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hahmoja, kuin sattumaa ja merkityksettömyyttä. Media käsittelee muuttunutta 

maailmaa aivan uudella tavalla, ja brändien on sopeuduttava tähän muuttuneeseen 

maailmaan, sillä median motiivit saattavat olla lähtökohtaisesti täysin erilaisia kuin 

henkilöbrändien tai brändien fanien.  

Koska kuluttajat ovat muuttuneet ja media on muuttunut, on brändienkin löydettävä 

uusia tapoja tuoda itseään esille. Arkkityypit ovat yksi tapa. Arkkityypit eivät ole 

uusi keksintö, eivätkä ne ole kenenkään keksintö. Arkkityypeille on aikojen saatossa 

ollut useita nimiä, useissa eri tarinoissa. Plato kutsui niitä perusmuodoiksi (elemental 

forms) ja Carl Jung kutsui niitä arkkityypeiksi. (Mark & Pearson 2001.) Vladimir 

Propp tutkiessaan kansansatuja 1920-luvulla, löysi tarinoista toistuvia hahmoja kuten 

sankarin, vastustajan, lähettäjän, maagisen auttajan ja väärän sankarin (Rauhala & 

Vikström 2014: 177). Joseph Campbell yhdisti Jungin arkkityypit lukuisien 

tarinoiden ja mytologien, kuten Raamatun, Upanisadien, tuhannen ja yhden yön 

satujen ja Kalevalan kanssa ja loi idean monomyytistä - ihmiskunnan kollektiivisesta 

ydintarinasta, jonka rakenteita ja toimijoita kaikki myytit toistavat. (Rauhala & 

Vikström 2014, 170.) Arkkityypit ovat tarinoiden rakennusosia, ihmississä resonoivia 

tarinoiden päähenkilöitä, joihin brändi voi samaistua vahvemman brändi-imagon 

saavuttamiseksi (Mark & Pearson 2001).  

Entisaikoina arkkityypit levisivät kollektiiveissa ja yhteiskunnissa kerrottujen 

tarinoiden kautta. Kylän vanhimmat jakoivat viisauksiin jälkipolville ja raamatun 

tarinoita luettiin kirkoissa ympäri maata. Nykyään tarinankerronta on siirtynyt pois 

kollektiiveilta ja arkkityyppejä tuodaan esille individuaalisesti. Kaveriporukat 

muodostuvat omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti ja populäärimedia pursuaa 

tarinoita, jotka täyttävät luontaisen tarpeen arkkityypeille. (Mark & Pearson 2001: 

44.) 

Arkkityyppejä on tutkittu paljon tuotebrändien kautta, mutta arkkityyppien tutkimus 

niiden luonnollisemmassa muodossa, henkilöbrändeissä, on jäänyt vähäiseksi. 

Henkilöbrändi tarkoittaa tunnettua henkilöä, joka on markkinointiviestinnän 
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kohteena (Thomson 2006). On selvää, että esimerkiksi Prinsessa Dianalla, John 

Waynellä ja Oprahilla oli valtavasti brändiarvoa ja kaikki he edustivat tiettyjä 

arkkityyppisiä hahmoja. Diana edusti Parantajan arkkityyppiä, John Wayne oli 

kuuluisa Kapinallinen ja Oprah on tullut tunnetuksi viisaana Tietäjänä. Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan yhtä musiikkialan vahvimmista ja ristiriitaisimmista 

henkilöbrändeistä, Lady Gagaa, hänen itsensä, median ja hänen faniensa luomien 

arkkityyppien kautta. Puhtaimmassa muodossaan arkkityypit herättävät primitiivisiä 

tunteita ja motivaatiota ihmisessä ja vapauttavat syviä tunteita ja kaipuuta. (Mark & 

Pearson 2001.) Lady Gaga on yksi suurimmista pop-tähdistä maailmassa ja hän on 

tehnyt nousun huipulle erittäin nopeasti. Artistina hän on kummajainen, joka on 

luonut itselleen aivan omanlaisensa fanikunnan. Lady Gaga on syntynyt herättämään  

voimakkaita tunteita ihmisissä, sekä ääretöntä ihailua faniensa keskuudessa että 

närkästystä vanhempien kahvipöytäkeskusteluissa. Uniikkina henkilöbrändinä hän 

antaa erittäin mielenkiintoisen näkökulman arkkityyppien tutkimusta varten. 

Arkkityypit ovat henkilöhahmoja, jotka me kaikki tunnistamme, joko alitajuisesti tai 

tietoisesti, koska tarinoita noista hahmoista on kerrottu tuhansia vuosia. Eri hahmot 

vetoavat meihin eri tavalla. Kun perheenisä ostaa moottoripyörän, hän saattaa tuoda 

esille Seikkailijan hahmoaan. Hän ehkä haluaa erottautua sosiaalisesta normista ja 

kertoa muille, valtatie on hänelle väylä uusiin seikkailuihin. Kun teinityttö värjää 

irokeesinsä pinkiksi ja pukeutuu punkkariksi, hän kapinoi. Oli kapinan kohde 

vanhemmat, yhteiskunta tai mikä hyvänsä, hän toistaa Kapinallisen arkkityyppiä, 

koska se vetoaa häneen. Hän samaistuu punk-artistien sanomaan ja haluaa kertoa sen 

muille. Kaikki me tunnemme tarinoita niistä, jotka kokevat valaistumisen matkallaan 

Intiassa ja haluavat gurujen opetusten mukaan parantaa maailmaa. Heidän 

arkkityyppinsä on Tietäjä. Voidaankin ajatella, että brändeillä, etenkin 

henkilöbrändeillä, oman brändin rakentaminen arkkityyppien mukaan on hyvin 

luonnollista, hedelmällistä ja täynnä mahdollisuuksia. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Arkkityypiseen brändäykseen kuuluvat oleellisesti tarinat, joita brändi kertoo 

itsestään ja tarinat, joita brändistä kerrotaan. Tarinat, joita brändi kertoo itsestään 

tuovat esille brändi-identiteettiä ja tarinat, joita muut kertovat brändistä tuovat esille 

brändi-imagoa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia arkkityyppejä 

henkilöbrändistä viestitään ja miksi hahmot eroavat toisistaan. Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen tullaan vastaamaan arkkityyppien luonteepiirteiden avulla ja 

arkkityyppien mahdollisien erojen syitä käsitellään osapuolten eriäivien motiivien 

kautta.  

Päätutkimuskysymykset kuuluvat seuraavasti: 

 ”Millaisia arkkityyppejä henkilöbrändi, media ja brändin fanit viestivät  

 henkilöbrändistä?”  

 ”Miksi henkilöbrändin, median ja brändin fanien viestimät arkkityypit  

 eroavat toisistaan” 

1.3 Tutkimusmetodologia 

Tämän pro gradu -tutkielma noudattaa laadullisen tutkimuksen menetelmiä. 

Laadullinen tutkimuksen perustuu tutkijan ja yksittäisten tapausten väliseen 

vuorovaikutukseen ja tapauksista nousseiden ilmiöiden havannoimiseen. 

Laadullisessa  tutkimuksessa  tapauksia  käsitellään  niissä  osallisina  olevien 

toimijoiden  tai  toimijoiden  tapaukselle  antamien  merkitysten  kautta.  Tutkijan 

tavoitteena  on  olla  vain  merkitysten  välittäjänä  lukijan  ja  tapauksen  välissä. 

Laadullinen  tutkimus  on  yleisimmin  induktiivista  eli  se  tähtää  uuden  tiedon 

luomiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että laadullisen tutkimuksen kontribuutio pohjautuu 

siihen, että se pyrkii luomaan uutta tietoa ja uusia tapoja jonkin suuremman ilmiön 

ymmärtämiseen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei siis itse tuota aineistoja, vaan 
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havannoi  luonnollisia,  muiden  tuottamia  aineistoja.  (Koskinen  ym.  2005:  31-32.) 

Tässä tutkimuksessa käytetty aineisto on peäisin vuosilta 2008-2010 ja se on kerätty 

internetistä, sisältäen joko tekstiä tai puhetta.  

Laadullinen tutkimus on aina enemmän tai vähemmän subjektiivista, sillä saadut 

tulokset perustuvat tutkijan omaan havainnointiin aineistosta. Tämän tutkimuksen 

havainnot tulevat perustumaan esimerkkitapaukseen, Lady Gagaan sekä hänen 

omaan, hänen faniensa ja median viestintään hänen henkilöbrändistään. 

Esimerkkitapauksesta saatua aineistoa voidaan katsoa näytenäkökulmasta, jossa 

tarkoitus on yksityiskohtaisesti tutkia näitä näytteitä, jotka edustavat luonnollisesti 

esiintyviä esimerkkejä alan todellisuudesta. Tällöin kaiken havainnonnin on 

perustuttava ainoastaan näytteistä saatavaan informaatioon. (Koskinen ym. 2005: 

63-70.)  

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa tullaan käyttämään sisällön analyysia. 

Sisällön analyysi on tutkimusmenetelmä, jossa tekstiä tai muuta merkittävää 

aineistoa tulkitaan omassa kontekstissaan. Sisällön analyysin tavoitteena on luoda 

uusia näkökulmia tutkittavaan aiheeseen, lisätä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä ja 

selittää käytännön toimintaa. Jotta sisällön analyysi olisi luotettavaa, on tulosten 

oltava toistettavissa. Tämä tarkoittaa sitä, että samasta aineistosta tulisi päätyä 

identtisiin johtopäätöksiin useiden tutkijoiden tulkitsemina. Tutkimuksen täytyy 

myös olla validia, mikä tarkoittaa tässä tutkimuksessa empiirisen aineston tulkinnan 

läpinäkyvyyden korostamista. Sisällön analyysi luo mahdollisuuden tutkia tekstin 

lisäksi mm. kuvia, karttoja, ääntä, symboleita ja numeerista dataa. (Krippendorff 

2004: 18-19.) Tässä tutkimuksessa lopullinen analyysi muodostuu henkilöbrändin, 

brändin fanien ja populäärimedian luomasta sisällöstä. Henkilöbrändin tapauksessa 

tulkitaan puhetta ja fanien ja median tapauksessa tulkinta muodostuu tekstistä.  

Sisällön analyysi tapahtuu käytännössä useiden askelten kautta. Ensin täytyy jakaa 

käsiteltävä empiirinen materiaali yksiköihin, jonka jälkeen aineisto jaetaan analyysiä 

varten. Tämän jälkeen aineisto täytyy muuntaa tekstiksi, jotta sitä voisi analysoida. 
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Tässä tutkimuksessa esimerkiksi henkilöbrändin puhe on muunnettu samaan tekstin 

muotoon, kuin median ja fanien tapauksessa, joten aineiston analyysi on verrattavissa 

toisiinsa. Tämän jälkeen tapahtuu aineiston lopullinen valikointi ja tutkimukselle 

turhan datan karsiminen. Kun aineisto on karsittu ja jaoteltu, se analysoidaan 

aineiston ulkopuolisten kriteerien kautta. Tässä tutkimuksessa ulkoiset kriteerit ovat 

arkkityyppejä, jotka ovat esitelty luvussa 2. Lopuksi on vuorossa tulosten kerronta, 

jossa tutkija tuo esille johtopäätökset ja kuinka niihin on päästy. Tämän tutkimuksen 

johtopäätöksiä perustellaan teoreettisen viitekehyksen kautta, joka esitellään luvussa 

5. Teoreettinen viitekehys on perustana aineiston tulkinnalle ja sen ohjaamana 

pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. (Krippendorff 2004: 84-85.) 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Arkkityyppi 

Arkkityypit ovat universaaleja ja ajattomia hahmoja, joista on kerrottu tarinoita 

ympäri maailmaa jo vuosituhansien ajan (Mark & Pearson 2001: 31). Arkkityyppi on 

synonyymi Joseph Campbellin käsitteelle monomyytistä - ihmiskunnan 

kollektiivisesta ydintarinasta, jonka rakenteita ja toimijoita kaikki maailmaan myytit 

toistavat (Rauhala & Vikström 2014: 169-170). 

Henkilöbrändi 

Henkilöbrändi tarkoittaa tunnettua henkilöä, joka on markkinointiviestinnän 

kohteena (Thomson 2006). Esimerkkejä henkilöbrändeistä löytyy paljon etenkin 

näyttelijöiden, poliitikoiden, muusikoiden, taiteilijoiden ja urheilijoiden joukosta 

(Carlson & Donavan 2013; Kerrigan, Brownlie, Hewer & Daza-LeTouse 2011; 

Thomson 2006). 
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2. ARKKITYYPIT JA TARINANKERRONTA 

Tässä luvussa käydään läpi arkkityyppien perusteet ja käsitellään sitä, miksi tietyt 

arkkityypit sisältävät niin paljon vetovoimaa. Luku esittelee 12 arkkityyppiä, joiden 

pohjalle empiirisen aineiston analyysi rakentuu. 

2.1 Arkkityypit 

Arkkityypit ovat universaaleja ja ajattomia hahmoja, joista on kerrottu tarinoita 

ympäri maailmaa jo vuosituhansien ajan. Arkkityypit vetoavat ihmisiin, sillä ne 

todellisuudessa kertovat joka ikisen ihmisen kamppailuista ja tunteista todellisessa 

elämässä. (Mark & Pearson 2001: 31.) Jungin mukaan (1983) arkkityypit ovat 

k o l l e k t i i v i s e n a l i t a j u n n a n k o m p o n e n t t e j a , s y v ä l l e s u l a u t u n e i t a 

persoonallisuusmalleja, jotka resonoivat meissä, ja organisoivat ja antavat suuntaa 

ihmisajatuksille ja -toimille. (Jung 1983 via Siraj & Kumari 2011.) Jungin 

arkkityypit sisälsivät kolmeen osaan - varjoon, animaan ja persoonaan. Varjo edustaa 

kaikkea tajuntamme ulkopuolella olevaa, pimeää puoltamme, joka seuraa meitä 

kaikkialle. Anima edustaa alitajunnan sukupuolisuutta ja luovuutta, kun taas 

persoona tarkoittaa sitä mitä me näytämme muille ulospäin. (Rauhala & Vikström 

2014: 170.) Howardin (via Siraj & Kumari 2011) arkkityyppi on maailmanlaajuisesti 

tunnettu hahmo tai tapahtuma, joka heijastaa aikaa, paikkaa, kulttuuria, sukupuolta 

tai ikää, ja edustaa hahmona ikuista totuutta. 

Antiikin Kreikassa arkkityypit olivat jumalia ja jumalattaria, joihin antiikin 

mytologia perustui. Nykyään näitä samoja jumalia, jumalattaria ja tarinoiden 

hahmoja nähdään brändeissä. Monet brändit eivät ajatusmaailmalta tai 

ominaisuuksiltaan ole kaukana antiikin muinaisten tarinoiden hahmoista, vaan ovat 

saaneet ikonisen aseman yhteiskunnassa, koska ne edustavat selkeästi jotain 

arkkityyppiä. Nike oli voiton jumalatar Antiikin Kreikassa, jolta nykypäivän 

urheilujätti sai nimensä. Apple edustaa Kapinallisen arkkityyppiä, ja yrityksen 

symbolinen logo viittaa suoraan ehkä tunnetuinpaa tarinaan kapinallisuudesta, 
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Aatamin ja Eevan kohtaamiseen käärmeen kanssa paratiisissa. Ikonisten tuotteiden ja 

palveluiden lisäksi henkilöillä - supertähdillä, näyttelijöillä ja poliittisilla hahmoilla - 

on potentiaalia saavuttaa menestystä arkkityyppien kautta. (Mark & Pearson 

2001:19-31.) 

Näistä samoista arkkityyppisistä perustarinoista on kerrottu jo tuhansia eri versioita. 

Yksi esimerkki on ”Ruma Ankanpoikanen”, jossa päähenkilöä alussa hyljeksitään 

hänen ulkomuotonsa takia, mutta kun hän viimein paljastaa todellisen minänsä, 

kaikki muuttu paremmaksi. Tämä tarina vetoaa jokaisen ihmisen perustarpeeseen, 

kauneuteen sellaisena kuin oikeasti on, ja se on nähty lukuisissa elokuvissa ja 

tarinoissa kuten esimerkiksi Zorro, Teräsmies, Pretty Woman ja Tuhkimo. (Mark & 

Pearson 2001: 295-296.) 

Brändit voivat hyötyä ja oppia paljon arkkityypeistä. Arkkityyppisen brändäyksen on 

lähdettävä sisältä ja sen täytyy olla tietoista rakentamista. Yksi hyvä tapa aloittaa on 

tutkia nykypäivän elokuvien ja kuuluisien tarinoiden rooleja ja tarinankerrontaa. Ei 

tarvitse mennä kovin kauas löytääkseen esimerkiksi Sankarin, Kapinallisen, 

Seikkailijan tai Viettelijän arkkityypin. (Mark & Pearson 2001: 31.) Tärkeää näissä 

on rooleissa on niiden vastakkainasettelu, joka tarinassa voimistaa kaikkien roolien 

vaikuttavuutta (Cooper, Schembri & Miller 2010). Sankari ei ole mitään ilman 

kukistettavaa vihollista ja rakastaja tarvitsee aina vastarakkautta.  

2.2 Arkkityyppien vetovoima 

Arkkityypit ovat todellisuudessa ihmisen psyykeen ohjelmisto, meihin on ”koodattu” 

tietynlaisia asenteita, jotka lopulta muodostavat luonteemme. Joku edustaa 

luonnostaan Kapinallisen taistelijan arkkityyppiä ja toinen on syntynyt Parantajaksi. 

Nämä arkkityypit liittyvät myös meidän elämämme vaiheisiin. Teini-iässä meissä 

herää vahva Seikkailijan arkkityyppi, ja vanhemmissa herää lapsen saatua Parantajan 

arkkityyppi. (Mark & Pearson 2001: 32.) 
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Ajatellessa henkilöbrändejä, arkkityypit kuten Seikkailija tai Tietäjä korostavat 

itsenäisyyttä ja tämän takia sisältävät suurta potentiaalia markkinoilla. Myös itse 

itsenäisyyden tarve sytyttää kiinnostusta arkkityyppisiin hahmoihin. (Mark & 

Pearson 2001: 36.) Näiden arkkityyppien suosio ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys 

kaikkialla, sillä ihmisten henkilökohtaisten luonteenpiirteiden lisäksi arkkityyppien 

vetoavuuteen vaikuttavat kulttuurit. Amerikassa on aina ihannoitu maskuliinisia 

miehiä, jotka ovat aina valmiita toimintaan. TV-sarjoissa isä on usein vahva perheen 

pää, ja tuo esille, kuinka hänellä on lopullinen vastuu perheen hyvinvoinnista. Tarinat 

Amerikan villistä lännestä taas tuovat esille kapinallisen lainsuojattoman hahmoa, 

joka elää lain ulkopuolella, mutta jonka perimmäiset tarkoitukset ovat hyvät. Näiden 

hahmojen parhaista puolista muodostuu amerikkalaiseen unelmaan perustuva 

sankarillisen amerikkalaisen maskuliinisuuden ihanne, joka vetoaa ihmisiin edelleen. 

(Holt & Thompson 2004.) Samanlaisia hahmoja ei välttämättä ihannoida samalla 

tavalla vaikkapa Japanissa. 

Ihmisten ja arkkityppisten brändien väliset suhteet voivat olla hyvinkin läheisiä. Yksi 

tapa millä tämä läheisyys tulee esille, ovat brändeille annettavat lempinimet. Coca 

Cola tunnettan joka paikassa nimella Coke, Federal Express lyhyemmin nimellä 

FedEx. Samoin tavoin Bruce Springsteen tunnetaan myös nimellä The Boss ja Elvis 

oli King of Rock and Roll, Whitney Houston oli The Voice ja Aretha Franklin on 

Queen of Soul. (Mark & Pearson 2001: 22; Wikipedia 2014.) Arkkityypit luovat 

käsitteitä, jotka ovat meille kaikille tuttuja ja meillä kaikilla on kyky samaistua 

niihin.  

2.3  12 Arkkityyppiä 

Mark & Pearson (2001) tekevät jaottelun 12 arkkityypin välillä. Näiden pohjana 

toimii Carl C. Jungin tutkimukset arkkityypeistä 1900-luvun alusta (Mark & Pearson 

2001: 13), joita Joseph Campbell myöhemmin muokkasi eteenpäin muodostaen 

käsitteen monomyytistä - ihmiskunnan kollektiivisesta ydintarinasta, jonka rakenteita 

ja toimijoita kaikki maailmaan myytit toistavat (Rauhala & Vikström 2014: 
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169-170). Arkkityyppien jalostus on ollut jatkuvaa ja Mark & Pearson (2001) 

edustavat tässä jatkumossa nykyajan vastinetta varhaisille arkkityyppiteorioille. He 

myös painottavat näkemyksensä brändeihin, mikä palvelee hyvin tätä tutkimusta. 

Arkkityyppejä, joita tässä tutkimuksessä käytetään ovat Luoja, Parantaja, Hallitsija, 

Narri, Tavallinen Tallaaja, Rakastaja, Sankari, Kapinallinen, Taikuri, Viaton, 

Seikkailija ja Tietäjä. (Mark & Pearson 2001: 54.) 

Arkkityypit voidaan jakaa ryhmiin sen mukaan, mitä motivaattoreita ne ihmisissä 

herättävät. Nämä motivaattorit ovat yhteisöllisyys ja itsenäisyys, sekä vakaus ja 

muutos. Motivaattoreita ajaa kahdenlaiset vastakkaiset voimat. Ihmisillä on suuri 

palo kuulua jonnekin, mutta samaan aikaan he haluavat olla itsenäisiä ja päättää 

elämästään itse. Samalla tavalla ihmiset ovat voimakkaasti mukavuudenhaluisia ja 

arvostavat vakautta, mutta toisaalta haluavat saada aikaan jotain merkittävää ja 

rikkoa rakenteita. Ihmisten elämä sijoittuu näiden neljän voiman välillä 

tasapainotteluun ja tasapaino saattaa vaihdella ajan myötä. Keski-iän kriisi saa jotkut 

etsimään itsenäisyyttä ja kompetenssia. Pitkään yksinään vauhdikasta elämää 

viettänyt nuorimies saattaa herätä vakauden ja kuuluvuuden tunteeseen iän myötä. 

Nämä perushalut ovat voimakkaita ja jokainen arkkityyppi korostaa jotain näistä 

motivaattoreista. (Mark & Pearson 2001: 15.) Viatonta, Seikkailijaa ja Tietäjää 

motivoi itsenäisyys, Sankaria, Kapinallista ja Taikuria motivoi kompetenssi, 

Jokamiestä/naista, Rakastajaa ja Narria motivoi kuuluvuuden tunne sekä Parantajaa, 

Luojaa ja Hallitsijaa motivoi vakaus (Mark & Pearson 2001: 49, 102, 162, 206.) 

2.3.1 Viaton 

Viatomman suurin lupaus on se, että elämän ei tarvitse olla vaikeaa. Sinulla on 

vapaus toteuttaa itseäsi niin kuin haluat, omien arvojesi mukaisesti, juuri nyt, juuri 

sillä tavalla kuin haluat. Viaton lupaa, että oravanpyörästä, stressistä ja kiireestä voi 

päästä pois ja kaikilla on mahdollisuus ottaa rennosti ja nauttia elämästä. Kuuluisia 

henkilöitä, jotka toteuttavat viattoman arkityyppiä ovat mm. Doris Day, Tom Hanks 
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tai hahmot kuten Ronald McDonald ja useat Disneyn sankarit. (Mark & Pearson 

2001: 53.) 

Viattoman ydinhalu on kokea paratiisi, hänen tavoitteensa on olla onnellinen, ja 

pelkona on tehdä jotain väärää, josta rangaistaan. Viattoman elämänsuunnitelma on 

pyrkiä aina tekemään oikea teko, ja viattoman suurimmat lahjat ovat usko ja 

optimismi. Kuuluisimpia Viattoman hahmoja on Forrest Gump, joka kulkee läpi 

vaikeiden aikojen onnellisena ja selviää mahdottomista tilanteista viattomuudestaan 

huolimatta. Viaton rinnastetaan yksinkertaisiin nautintoihin, perusarvoihin ja 

terveyteen. (Mark & Pearson 2001: 54-56.)  

Ihmiset, joita kiehtoo Viattoman arkkityyppi, haluavat täydellisen työn, täydellisen 

kumppanin, täydellisen kodin, täydelliset lapset ja täydellisen elämän. Viaton lupaa, 

että paratiisi sijaitsee maanpäällä, ja kuka tahansa voi sen saavuttaa. Viatonta kutsuu 

halu puhtauteen, hyvyyteen ja yksinkertaisuuteen, ja varjona on tosiasioiden 

kieltäminen ja tukahduttaminen. Toisia nimiä tälle hahmolle ovat utopisti, naiivi, 

mystikko, pyhimys, romantikko tai unelmoija. Kuluttajat, jotka uskovat Viattoman 

sanaan ovat hyvin luottavaisia, tiedottomasti riippuvaisia sekä hieman lapsellisia. He 

uskovat yhteiskuntaan ja yleisiin normeihin, ja uskovat siihen, että yritysten toiminta 

pyörii heidän ympärillään. Viattomuus ei ole todellisuuden tunnistamista, vaan 

toivon ylläpitämistä. (Mark & Pearson 2001: 54-66.) 

2.3.2 Seikkailija 

Jos viattoman määränpää on elää paratiisissa, Seikkalijan elämän tarkoitus on sen 

etsiminen. Sekä ulkoinen, että henkilön sisäinen maailma ajaa Seikkailijoita uusille 

matkoille, etsimään parempaa paikkaa. Tämä arkkityyppi tunnetaan yleisesti 

saduista, joissa päähenkilö selviää vaikeuksien kautta voittoon. Seikkailijoista 

kerrotaan tarinoita, missä joku saavuttaa tavoitteensa, jättää kaiken taakseen 

paremman vuoksi tai eristäytyy normeista omien sisäisten kamppailujensa vuoksi. 

Perinteinen kaunokirjallisuus on täynnä näitä hahmoja: Huckleberry Finn, Jay 
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Gatsby tai cowboyt Amerikan villissä lännessä. Musiikissa Seikkalijoiden 

vallankumous nähtiin, kun folkmusiikki ravisutti maailmaa 60-luvun Yhdysvalloissa 

ja henkilöt kuten Bob Dylan ja Woody Guthrie raivasivat tilaa uudelle tasa-

arvoisemmalle maailmalle. Suomessa saman teki Pelle Miljoona 70- ja 80-luvulla. 

Seikkailijan arkkityyppi rinnastetaan musiikissa myös uusiin tienraivaajiin, joita 

esimerkiksi rap-artistit olivat 90-luvun alussa. Seikkailijalla voi olla suuri vaikutus 

myös muotiin, etenkin siihen millaisia vaatteita nuoret käyttävät. Tässäkin 

tapauksessa muoti, jota aluksi hätkähdetään tai jopa vieroksutaan nouseekin 

myöhemmin valtavirtaan samalla tavoin kuin musiikin uudet virtaukset. (Mark & 

Pearson 2001: 71-79.) 

Seikkailijan ydinhaluna ovat vapaus nähdä maailmaa ja löytää oma itsensä, 

tavoittena on kokea parempi, autenttisempi ja täydellismpi maailma. Suurimmat 

pelot ovat kiinnijääminen, keskinkertaisuuteen tyytyminen, sisäinen tyhjyys ja 

tavallisuus, ja strategia elämään on etsiä ja kokea uutta jatkuvasti sekä paeta elämän 

ansoja ja tylsyyttä. Suurin vaara Seikkailijalla on päätyä vaeltamaan vailla merkitystä 

ja tulla hylkiöksi. Hänen lahjansa ovat autonomisuus, kunnianhimo ja kyky olla 

rehellinen omalle itselleen. Tämä hahmo voidaan tuntea myös nimillä etsijä, 

kapinallinen, vaeltaja, individualisti, pyhiinvaeltaja tai antisankari. (Mark & Pearson: 

72-73.) 

Seikkailijaan yhdistetään myös tientynlainen eksoottisuus ja primitiivisyys. He 

näkevät itsensä yleensä olevan edellä aikaansa ja uskovat vahvasti omiin 

näkemyksiinsä maailmasta. He eivät kuitenkaan suoraan vastusta yhteiskunnallisia 

järjestelmiä kuten esimerkiksi Sankarit, vaan enemmän elävät oman uskonsa mukaan 

ja kehottavat muita tekemään samoin. Seikkailija-arkkityyppiin samaistuvat 

kuluttajat haluavat myös löytää itsensä, samoin kuin idolinsakin. Heille Seikkalijat 

ovat esimerkkejä, jotka saavat heidät toteuttamaan itseään, hylkäämään 

mukavuusalueensa ja erottumaan joukosta. Tässä arkkityypissä uskollisuutta nostavat 

nimenomaan arvot kuten vapaus ja autenttisuus. (Mark & Pearson 2001: 80-85.)  
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2.3.3 Tietäjä 

Tietäjä etsii Viattoman ja Sankarin lailla paratiisia, mutta he enemmänkin auttavat 

yhteiskuntaa saavuttamaan sen yhdessä. He ovat opettajia, tutkijoita, uutisankkureita, 

etsiviä tai ketä tahansa, jotka haluavat levittää omaa tietoaan maailmasta. Kuuluisia 

Tietäjiä ovat Sokrates, Buddha, Albert Einstein, George Carlin tai Oprah Winfrey. 

(Mark & Pearson 2001: 88.) 

Tietäjän perushalu on löytää totuus, tavoite on älykkyyden kautta ymmärtää 

maailmaa, ja suurin pelko on tulla huijatuksi tai unohdetuksi. Strategiana elämään on 

löytää informaatiota ja tietoa, ansana on loputon tiedon etsiminen ja sen 

hyväksikäyttämättömyys, sekä lahjana Tietäjällä on viisaus. (Mark & Pearson 2001: 

89.) 

Internet on sytyttänyt Tietäjän arkkityypin uudestaan. Kun tietoa on tarjolla 

rajattomasti ja sitä voidaan jakaa helposti, nousee tietäjien ja gurujen merkitys 

elämän hahmottamisessa. Samalla tavoin television roolin noustessa sodan 

kuvaajana, nousivat reporttereiden, uutisankkurien ja journalistien roolit Tietäjinä. 

Infromaation leviäminen muuttui nopeasti suullisestä, kirjoitettuun ja siitä 

visuaaliseen. Nykypäivän ihminen etsii myös tiedon lisäksi sisäistä rauhaa, jonka 

takia spirituaalisten viisauksien opettajien kuten joogien, gurujen ja meedioiden 

suosio on noussut viime vuosina. (Mark & Pearson 2001: 90.) 

Tietäjässä ihmisiä kiehtoo tietty mysteerisyys ja mystiikka. Heillä itsellään on suuri 

autonomisuuden tarve, kun taas kuluttajat etsivät tietäjiltä vapautta ja itsenäisyyttä. 

Oppiminen on Tietäjän päämotivaattori ja viisaus on lopullinen tavoite. On tärkeää, 

että Tietäjällä on uskottavuutta, sillä muuten kukaan ei häntä kuuntele. Tietäjä 

tunnetaan myös nimillä ekspertti, oraakkeli, filosofi, ajattelija, ammattilainen tai 

mentori. (Mark & Pearson 2001: 90-100.) 
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2.3.4 Sankari 

Sankari on ehkä tunnetuin arkkityyppinen hahmo tarinoissa ympäri maailman. John 

Wayne, James Bond, Teräsmies, Batman, John F. Kennedy kaikki edustavat sankarin 

arkkityyppiä. Sankarit muuttavat maailmaa, kuten tekivät Martin Luther King Jr. ja 

Nelson Mandela. Luonnollista Sankareille on vihollisen tai puolustettavan tarve, sillä 

muuten hänen olemassaololla ei ole merkitystä.. Hänet tunnetaan myös nimillä 

taistelija, pelastaja, supersankari, sotilas, kilpailija ja tiimipelaaja. (Mark & Pearson 

2001: 105-106.) 

Sankarin ydinhalu on selvitä vaikeuksien kautta voittoon, tavoittena on saavuttaa 

taituruus, jolla parantaa maailmaa, ja pelkona on heikkous ja haavoittuvaisuus. 

Strategia on tulla niin vahvaksi ja viisaaksi kuin mahdollista, ansana on ylimielisyys 

ja loputon vihollisen tarve, ja suurimmat lahjat ovat rohkeus ja taitavuus. Sankarin 

matka alkaa kutsusta, jossa jotain kohdellaan kaltoin tai jokin tarvitseen pelastusta. 

(Mark & Pearson 2001: 106-107.) 

Sankarin arkkityyppi on selvimmin näkyvillä kaikenlaisessa hyväntekemisessä. 

Kuuluisat hyväntekijät ja hyväntekeväisyysjärjestöt todistavat tätä arkkityyppiä. 

Sosiaalinen vastuu, sisältömarkkinointi ja eettisten arvojen esilletuominen ovat 

nykypäivän markkinointitrendejä, joita Sankarin arkkityyppi johdattaa eteenpäin. 

(Mark & Pearson 2001: 119.) 

2.3.5 Kapinallinen 

Kapinalliset elävät yleisen järjestyksen ulkopuolella. Tämä ei tarkoita sitä, että he 

olisivat rikollisia, vaikka joskus asia onkin niin. Kapinalliset kuten Robin Hood tai 

Zorro tähtäävät hyvään, mutta eivät voi elää yhteiskunnan sääntöjen mukaan. 

Kapinallinen uskoo omaan maailmankäsitykseensä niin paljon, että on valmis 

elämään varjoissa yleisen järjestyksen ulkopuolella. Heidät nähdään hiljaisina 
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sankareina ja heitä jopa pelätään, mutta tällä siitä huolimatta mystisellä hahmolla on 

suurta vetovoimaa ihmisiin. (Mark & Pearson 2001: 123-124.) 

Kapinallisen ydinhaluna ovat kosto tai vallankumous, tavoitteena on hajoittaa 

näkemänsä vääryys, ja pelkona hänellä ovat voimattomuus, trivialisoituminen ja 

merkityksettömyys. Strategia Kapinallisella on häiritä, hajoittaa ja shokeerata, 

ansana on päätyä rikollisille poluille, ja lahja on radikaali vapaus. Vaihtoehtoisia 

nimiä tälle arkkityypille ovat lainsuojaton, vallankumouksellinen, kelmi tai 

vihollinen. (Mark & Pearson 2001: 124-129.) 

Kapinallinen vetoaa etenkin nuoriin, sillä arkkityyppi on esillä populäärimediassa 

todella paljon. Esimerkiksi elokuvat kuten Bonnie ja Clyde, Butch Cassidy ja 

Sundance Kid, Kummisetä ja Goodfellas tuovat esille lainsuojattomia sankareita. 

Musiikissa ehkä kuuluisin Kapinallisen kulttuurin nousu nähtiin, kun rock-musiikki 

rikkoi yleistä järjestystä 60-luvulla. Rap-musiikki taas puolusti afroamerikkalaisten 

oikeuksia, ja rock-tähdet osoittivat raivoaan hajottamalla soittimensa keikoilla. 

Julksuudet henkilöt kuten Brad Pitt, Jack Nicholson ja Madonna ovat menestyneet 

kapinallisella käytöksellään. Madonna etenkin on esiintynyt julkisuudessa hyvin 

seksuaalisesti vapautuneesti, paikoitellen jopa tahallisesti rajoja rikkoen. 

Kapinallisen brändin tavoitteena on nuorien silmissä saada vanhemmat paheksumaan 

heidän käytöstään. Tatuoinnit, lävistykset ja provokatiivinen pukeutuminen ovat 

keino tuoda esille omaa kapinallisuuttaan. (Mark & Pearson 2001: 125-131.) 

Kapinallinen tasapainottelee aina lain molemmilla puolilla. Hän haluaa rikkoa 

järjestystä, mutta siihen on yleensä hyvä syy. Kapinallinen haluaa vallankumousta, 

kärsimysten päättymistä ja parempaa huomista. Avain menestykseen Kapinallisen 

markkinoinnissa on rehellisyys siitä mitä on ja mihin uskoo, sillä ihmisille on tärkeää 

se, minkä vuoksi kapinoidaan. (Mark & Pearson 2001: 128, 138.) 
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2.3.6 Taikuri 

Taikurit ovat aina olleet osa yhteiskuntaa. Heidät tunnettiin ennen shamaaneina, 

parantajina, poppamiehinä tai velhoina. Nykyään samoja hahmoja nähdään 

tieteilijöissä, psykologeissa ja guruissa. Taikuri haluaa ymmärtää maailman 

perusjärjestystä ja muuttaa asioita parempaan suuntaan. (Mark & Pearson 2001: 

140.) 

Taikurin ydinhalu on tietää maailman ja universumin toiminnan lait, tavoitteena on 

tehdä unelmista totta, ja pelkona ovat odottamattomat negatiiviset seuraukset. 

Strategia on kehittää toimiva visio elämään, ansana on tulla manipulatiiviseksi, ja 

lahjana on löytää win-win ratkaisuja ongelmiin. Tämä hahmo tunnetaan myös nimillä 

visionääri, katalyytti, innovaattori, shamaani, parantaja tai sovittelija. (Mark & 

Pearson 2001: 142-146.) 

Yrittäjät ja urheilijat nähdään usein taikureina. Heihin liitetään uskomattomia 

suorituksia ja ylivoimaisuutta tavalliseen ihmiseen nähden. Taikureilla on usein 

unelmia, joita kukaan muu ei osaa edes unelmoida, mutta jonka he lopulta 

saavuttavat. Ihmiset, joihin tämä arkkityyppi vetoaa, ovat muutoksen 

katalysaattoreita. Taikurit opettavat, että kun haluaa muuttaa ulkoista maailmaa, 

täytyy ensin muuttaa itseään. (Mark & Pearson 2001: 143-145.) 

Internet on mahdollistanut lähes loputtoman informaation tarjonnan. Jokainen voi 

ottaa selvää asioista itse, joten Taikureille jää merkityksen jakaminen ja opettaminen. 

New Age-liike ja nykypäivän parantajat tuovat usein esille tätä hahmoa. Ongelmana 

kuitenkin on nykypäivänä saada oma viesti perille valtavan informaatiotulvan läpi. 

Tämän takia merkityksiä korostaminen ja ihmisten opettaminen on tärkeää. Taikurit 

voivat saavuttaa ihmisten uskollisuuden sillä, että eivät myy ihmisille kaloja, vaan 

opettavat heidät kalastamaan. (Mark & Pearson 2001: 152-158.)  
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2.3.7 Tavallinen Tallaaja 

Tavallinen Tallaaja korostaa toiminnassaan kaikkea tavanomaista – sitä että hän on 

kuin kuka tahansa kadun tallaaja. Useat populistiset poliitikot, näyttelijät, 

yritysjohtajat ja muusikot ovat tulleet tunnetuiksi tavallisina kansan hahmoina. 

Erityisen näkyvillä Tavalliset Tallaajat ovat kantri-musiikissa, folk-musiikissa ja 

perhekeskeisissä TV-sarjoissa. Yksi kuuluisa Tavallinen Tallaaja oli 60-luvun folk-

liikkeen suurimmista sankareista, Woody Guthrie, joka yhdisti tavallista kansaa 

lauluillaan kuten ”This is Your Land”. Suomalaisista laulajista Tavallista Tallaaja 

edustaa esimerkiksi Kari Tapio. Tätä arkkityyppiä ei nähdä kalliissa puvuissa, vaan 

ominaista on tavanomainen pukeutuminen, jolla korostetaan ihmisten 

samanarvoisuutta. Tämän arkkityypin ydinhalu on olla yhteydessä muihin, tavoite on 

kuulua johonkin ja pelkona ovat eristäytyneisyys ja massasta erottuminen. 

Strategiana on löytää oma paikkansa ja kaltaisensa ihmiset, ansana on sekoittua 

joukkoon liian helposti ja lahjana ovat realismi, empatia ja aitous. Tavallinen Tallaaja 

tunnetaan myös jokamiehenä, kansan miehenä/naisena, naapurin tyttönä, realistina 

tai hyvänä naapurina. (Mark & Pearson 2001: 165-166.) 

Tavallinen Tallaaja on oleellinen demokratian rakennuspilari, sillä se korostaa 

ihmisten tasa-arvoisuutta. Kaikilla on oikeus mielipiteeseen. Tämä arkkityyppi on 

ollut oleellinen osa liberaalien rintamien, kuten naisten tasa-arvon ja homojen 

oikeuksien liikkeellepanija. Taustana arkkityypin voimalle on antaa erilaisille 

ihmisille mahdollisuus kuulua johonkin, etteivät he tuntisi oloaan erikoiseksi tai 

kummalliseksi suuren massan ulkopuolella. Kun ihmiset löytävät lopulta paikan 

kaltaistensa joukossa, he haluavat tuoda sen esille pukeutumisessaan tai 

kulutuskäyttäytymisessään. (Mark & Pearson 2001: 166-167.) 

Tavalliset Tallaajat ovat aina altavastaajan puolella ja he haluavat kertoa, että olet 

hyvä sellaisena kuin olet. He eivät liiku trendien mukaan vaan uskovat vahvasti 

tavallisuuden voimaan. Kuuluisuuksille tähän rooliin sopeutuminen tarkoittaa 

tavallisuuden esiintuomista. Yleistä onkin kertoa omista neurooseista ja peloista, 
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joilla tuodaan esiin sitä, että kaiken kimalluksen ja glamourin takana on normaali 

ihminen. Tavallinen Tallaaja vihaa tekopyhyyttä ja hypetystä, ja heidät tunnetaan 

myös suoraselkäisyydestään ja suorasukaisuudestaan. (Mark & Pearson 2001: 

168-170.)  

Internet on tuonut kuuluisuuden henkilöt ja brändit lähemmäksi toisiaan ja 

korostanut Tavallisen Tallaajan ominaisuuksia. Vaikka kommunikaatio internetissä 

onkin virtuaalista, voi se nopeudellaan ja läheisyydellään tuoda kaikista esiin 

tavallisia puolia tuoden brändit ja kuluttajat lähemmäksi toisiaan. Tavallinen Tallaaja 

haluaa olla ihmisten ystävä, joka on helposti lähestyttävissä. (Mark & Pearson 2001: 

173.) 

2.3.8 Rakastaja 

Rakastajan arkkityyppi on paljon esillä kosmetiikassa, koruissa, muodissa ja 

matkailussa. Rakastaja-brändin ytimessä on kauneuden ja seksin esilletuominen. 

Rakastajat perustuvat kaikki rakkauteen, oli se sitten vanhempien rakkautta, 

ystävyyttä, hengellistä rakkautta, mutta etenkin tämä arkkityyppi on näkyvillä 

romanttisen rakkauden sanansaattajana. Rakastajan arkkityyppi nousi elokuvan 

nousun myötä, kun valkokankaan täyttivät sankarit kuten Clark Cable, Gary Grant 

Sophia Loren ja Elisabeth Taylor. Siitä lähtien ne ovat olleet iso osa elokuvien ja 

populäärikulttuurin vetovoimaa. Rakastajan ydinhalu ovat läheisyys ja tyydytys, 

tavoite on päästä lähelle rakastamaansa asiaa ja pelkona on olla yksin vailla 

rakkautta. Rakastajan lahjana ovat intohimo, kiitollisuus, kunnioitus ja sitoutuminen. 

Hahmon muita nimiä ovat partneri, ystävä, sensuelli tai harmonisoija. (Mark & 

Pearson 2001: 178-179.) 

Rakastajan arkkityyppi vetoaa ihmisten sukupuolisiin identiteetteihin. Hän korostaa 

naisten naisellisuutta, miesten miehisyyttä ja sukupuoli-identiteettien rikkautta. 

Rakastaja ei halua tuntea itseään ainoastaa hyväksi, vaan myös kauniiksi tai 

komeaksi. Hän haluaa herättää vetovoimaa ja intiimiyttä muissa ihmisissä. Jos 
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Tavallinen Tallaaja haluaa löytää paikkansa, haluaa Rakastaja tuntea joukkonsa ja 

tuntea itsensä rakastetuksi. (Mark & Pearson 2001: 178-181.) 

Tämä arkkityyppi on vahvasti esillä nykypäivän mainonnassa, kirjallisuudessa ja 

elokuvissa. Mainonnassa hahmon esilletuonti liittyy eroottiseen jännitteeseen ja sen 

ylläpitämiseen mahdollisimman kauan. Elokuvissa ja kirjallisuudessa kerrotaan 

traagisia rakkaustarinoita, jotka vetoavat ihmisiin yksi toisensa jälkeen. (Mark & 

Pearson 2001: 182-187.) 

Markkinoinnin kannalta on tärkeä muodostaa henkilökohtaisia suhteita kuluttajiin, 

jotka tuntevat toistavansa Rakastajan arkkityyppiä. He haluavat henkilökohtaista 

huomiota ja läheisyyttä. Markkinoinnissa ei tarvitse pyrkiä täydellisyyden 

tavoitteluun, vaan avoimmuuteen ja aitouteen. Tällä tavoin he saavat myös kuluttajat 

tuntemaan itsensä tärkeäksi ja rakastetuiksi. (Mark & Pearson 2001: 194-195.) 

2.3.9 Narri 

Narri on yleinen pelleilijä ja ihmisten hauskuuttaja. Hän haluaa nauttia elämästä ja 

pitää hauskaa kaikkien kanssa. Narrit ovat aitoja hahmoja, jotka eivät pelkää olla 

sellaisia kuin oikeasti ovat. Tämä hahmo rinnastetaan usein komiikan hahmoihin 

kuten Charlie Chapliniin, Steve Martiniin tai vaikkapa Vesa-Matti Loiriin. Narrin 

tärkein ominaisuus on tämän hauskuus, jopa surullisissa tai sopimattomissa 

tilanteissa. Hahmon ydinhalu on hetkessä eläminen ja siitä nauttiminen, tavoitteena 

on pitää hauskaa ja keventää elämää ja pelkona on tylsyys. Tämä hahmo tunnetaan 

myös nimillä hölmö, jekkuilija, jokeri, viihdyttäjä, pelle tai koomikko. (Mark & 

Pearson 2001: 196-197.) 

Narreja tarvitaan yhteiskunnissa, sillä he ovat niitä jotka kyseenalaistavat yleistä 

järjestystä ja byrokratiaa huumorillaan ja rakastavat rikkoa sääntöjä. Tämä antaa 

mahdollisuuden innovatiiseen mielikuvitukselliseen ajatteluun ja hyvän maun rajoja 

rikkovaan käytökseen. He myös haluavat osoittaa ihmisille, että normaalisti tylsät 
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asiat voivat olla hauskoja. Heillä on kyky kääntää negatiiviset asiat positiivisiksi ja 

he saavat ihmiset elämään hetkessä. Spontaanisuus, lapsellisuus ja leikkisyys 

luonnehtivat kaikkia Narreja. (Mark & Pearson 2000: 197-200.) 

Narrien markkinoinnissa tärkeintä on hauskuus ja uusien puolien näkeminen tutuissa 

asioissa. Ihmiset on saatava nauramaan ja ihmettelemään Narrin luontaista luovuutta 

sekä kykyä nähdä maailma eri tavalla. Narrina oleminen ei ole vitsien kertomista, 

vaan hauskana olemista. (Mark & Pearson 2001: 203.) 

2.3.10 Parantaja 

Parantaja on altruistinen arkkityyppi, joka saa voimansa myötätunnosta, 

anteliaisuusdesta ja tarpeesta auttaa muita. Parantajan altruismi näkyy siinä, että hän 

haluaa auttaa muita vähäosaisempia, ennemmin kuin itseään. Kuuluisia Parantajan 

hahmoja ovat mm. prinsessa Diana ja äiti Teresa.. Yleisempiä hahmoja, joihin tämä 

arkkityyppi liitetään ovat esimerkiksi hoitaja, maalaislääkäri, naapuruston poliisi tai 

opettaja ja muita nimiä, jolla Parantajat tunnetaan ovat mm. altruisti, pyhimys, 

vanhempi, auttaja tai kannustaja. Parantajan ydinhalu on suojella ihmisiä harmeilta, 

tavoite on auttaa muita ja pelkona ovat itsekkyys ja kiittämättömyys. Elämänstrategia 

hänellä on tehdä asioita muiden vuoksi, ansana on marttyyrius, ja Parantajan lahjat 

ovat myötätunto ja anteliaisuus. (Mark & Pearson 2001: 209-210.) 

Parantajan hahmo on kautta aikain liitetty vanhempien rooliin pitää lapsistaan huolta, 

oli tilanne mikä hyvänsä. Nykypäivänä Parantajia nähdään markkinoilla ihmisiä 

auttavissa ja ohjaavissa rooleissa. Ihmiset kaipaavat jonkun pitämään heistä huolta ja 

antamaan neuvoja elämän kriiseissä, ja Parantajilla on mahdollisuus tätä kautta tehdä 

maailmasta parempi paikka. Heillä on oikeasti mahdollisuus antaa ihmisille elämän 

tarkoitus, jos heidän tarjoamat kokemukset ovat aitoja. Erittäin tehokas tämä 

arkkityyppi on voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen 

toiminnassa. Parantajien suhteissa kuluttajiin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat empatia, 

kommunikaatio ja kuunteleminen, johdonmukaisuus ja luottamus. Arkkityypin 
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esilletuominen markkinoinnissa ei ole niinkään tekojen ja arvojen esilletuomista, 

vaan konkreettinen hyvien asioiden tekeminen. Toisista välittäminen on humaania ja 

teot puhuvat tällä saralla enemmän kuin sanat. (Mark & Pearson 2001: 213-225.) 

2.3.11 Luoja 

Luojan arkkityyppi on olennainen osa artistin, kirjailijan, innovaattorin ja yrittäjän 

hahmoa. Luojan ydin on materiaalinen itseilmaisu, tuli se ilmi sitten maalauksina, 

musiikkina, proosana tai yritysilmeenä. Luovat nerot kuten Pablo Picasso, Wolgang 

Amadeus Mozart tai Jean Sibelius ovat vielä tänäkin päivänä kaikkien tuntemia 

luovuuden esimerkkejä. Luojan ydinhalu on luoda jotain kestävää, tavoite on antaa 

visiolle olomuoto ja pelkona on visioiden keskinkertaisuus. Luoja tunnetaan myös 

nimillä artisti, keksijä, innovaattori, muusikko, kirjailija tai unelmoija. (Mark & 

Pearson 2001: 227-229.) 

Luoja ei etsi mukavuutta tai kaltaistansa joukkoa, vaan kykyä tulkita itseään. 

Luoville ihmisille on tärkeää löytää paikka, joka inspiroi heidän mielikuvitustaan, 

sillä tärkeintä Luojalle on luovuuden lopputulos. He voivat tuntea olevansa kanava 

tulevaisuuteen tai tuntea olevansa irrallaan muusta yhteiskuntakulttuurista. He 

saattavat olla perfektionisteja työnsä suhteen ja useimmiten henkilön luovuus näkyy 

kaikilla elämän osa-alueilla, pukeutumisessa, asumisessa ja asenteissa. He pyrkivät 

vapauteen niin mieleltään kuin sielultaan, samoin kuin Viaton, Seikkailija tai Tietäjä, 

mutta luomisen tarve on heillä paljon syvempää. He haluavat saavuttaa 

kuolemattomuuden visioillaan. Minkäänlaiset rakenteet eivät pidettele luovia 

ihmisiä, vaan he haluavat luoda omiaan. (Mark & Pearson 2001: 228-229.) 

Kuluttajat rakastavat brändejä, jotka tuovat esiin heidän omaa luovuuttaan. Osa tätä 

viehätystä on mahdollisuus irtautumiseen normaalin elämän rajoitteista ja kahleista. 

Luovat brändit antavat ihmisille kontrollin tunnetta, mahdollisuuden pitää lankoja 

käsissään ja ohjata omaa mielikuvitustaan. Parhaimmillaan Luoja antaa kuluttajille 

tarkoituksia ja sisältöä elämään herättämällä heidän sisäisiä ambitioitaan ja 
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nostamalla itsetuntoa. Markkinoinnissa Luojan täytyy tuoda esille luovuuttaan 

jokaisesta kulmasta. Brändien täytyy hengittää luovuutta, sillä luovuuden nähdään 

rakentavan kulttuuria. Markkinoinnissa Luoja ymmärtää designing, symbolien ja 

tarinoiden arvon. (Mark & Pearson 2001: 241-243.) 

2.3.12 Hallitsija 

Hallitsija rinnastetaan yleisesti kuninkaaseen, kuningattareen, toimitusjohtajaan, 

presidenttiin, superäiteihin tai keneen tahansa, joka rakastaa olla johdossa. Winston 

Churchill, Margaret Thatcher ja Urho Kekkonen ovat esimerkkijä vahvoista 

Hallitsijoista. Hallitsijan ydinhalu on kontrolli, tavoitteeena on luoda menestystä, ja 

strategia elämään löytyy johtajuudesta. Tämä arkkityyppi tunnetaan myös nimillä 

pomo, johtaja, aristokraatti, vanhempi, poliitikko, vastuullinen kansalainen, 

roolimalli tai manageri. (Mark & Pearson 2001: 244-245.) 

Hallitsija luottaa siihen, että parasta tapa ehkäistä kaaosta, on kontrolloida. Vallan 

saaminen ja ylläpitäminen ovat hänen suurimpia motivaatioitaan. Hallitsija tähtää 

toiminnassaan suuruuteen ja kestävyyteen, ja häntä ajaa eteenpäin halu organisoida ja 

johtavana esimerkkinä oleminen. Olennaisena osana Hallitsijan hahmoa ovat vallan 

symbolit, status ja arvovalta, joilla pyritään vahvistamaan omaa asemaa. (Mark & 

Pearson 2001: 245-246.) 

Hallitsija kertoo kuluttajille, että rikkaudet ja menestys on kaikkien saavutettavissa. 

Markkinoinnissa kannattaa tuoda esille vastuullisuutta, patrioottisuutta ja vahvojva 

vaikuttamisen tunteita. Loppujen lopuksi Hallitsijat eivät korosta rikkauksia ja 

valtaa, vaan enemmänkin roolimallina olemista ja vaikuttamisen voimaa. (Mark & 

Pearson 2001: 246-259.) Kaikki arkkityypit ja arkkityyppien motivaattorit on koottu 

kuvioon 1. 
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Kuvio 1. 12 Arkkityyppiä ja arkkityyppien motiivit 
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3. HENKILÖBRÄNDI 

Tässä luvussa käydään läpi henkilöbrändin ominaisuuksia, sillä henkilöbrändi on 

tämän tutkimuksen keskipisteessä. Omien arkkityyppien viestinnän lisäksi, 

henkilöbrändin kommunikointiin perustuu median ja fanien viestintä ja 

arkkityyppien luominen. Luvussa määritellään henkilöbrändi, jonka jälkeen käydään 

syitä henkilöbrändeihin kiintymiseen. Tämän jälkeen selvitetään henkilöbrändien 

markkinoinnin erityisominaisuuksia. 

3.1 Henkilöt brändeinä 

Brändi-imago tarkoittaa niitä ominaisuuksia kuluttajien mielissä, jotka he brändiin 

liittävät (Keller 1991). Brändi-imago on yksinkertaistettuna kuluttajan näkemys 

brändistä. Brändin omaa sisäistä näkemystä itsestään kuvaa termi brändi-identiteetti, 

joka tarkoittaa niitä uniikkeja ominaisuuksia, joita brändi itse luo ja ylläpitää 

(Alselm & Kosteljik 2008). Ihanteellisessa tapauksessa brändin imago ja identiteetti 

olisivat samat, eli sekä brändi että kuluttaja kokisivat brändin samalla tavalla.  

Henkilöbrändi tarkoittaa tunnettua henkilöä, joka on markkinointiviestinnän 

kohteena (Thomson 2006). Brändin käsite liitetään useimmin yrityksiin tai 

tuotteisiin, mutta julkisuuden henkilöitä voidaan pitää brändeinä, sillä heitä voidaan 

manageroida ammattilaisten puolesta, ja heillä on brändin mielleyhtymiä ja 

ominaisuuksia. Henkilöbrändeissä korostuvat aineettomat ominaisuudet kuten nimi, 

maine, luotettavuus, imago ja saavutettu laatu, jotka yhdistyvät johonkin, jota 

voidaan pitää brändinä. Henkilöbrändien ja kuluttajien välistä suhdetta voidaan 

kuvata käsitteillä idolisointi, fanitus tai julkkisihannointi. (Thomson 2006.) 

Henkilöbrändit ovat brändipersoonallisuuden ilmentymiä. Aaker (1997) määrittelee 

brändipersoonallisuuden inhimillisiksi ominaisuuksiksi, jotka liitetään brändiin. 

Carlsonin ja Donavanin (2013) mukaan brändipersoonallisuus tarkoittaa adjektiiveja, 

joita käytetään brändiä kuvattaessa. Brändipersoonallisuus on avaintekijä luotaessa 
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vahvoja suhteita brändien ja kuluttajien välillä. Brändin humaanit ominaisuudet 

vetoavat kuluttajiin, kun he voivat heijastaa itsestään samoja ominaisuuksia. (Carlson 

& Donavan 2013.) 

Suhteet henkilöbrändeihin ovat muiden suhteiden hybridejä. Henkilöbrändit ovat 

hyvin markkinointikeskeisiä kuten tuotebränditkin, mutta samalla suhteiden 

keskiössä on inhimillisyys. Tämän vuoksi voimakkaat suhteet tunnettuihin 

henkilöihin, kuten esimerkiksi pop-tähtiin, nähdään usein ennenkaikkea ihmisten 

välisinä suhteina. (Thomson 2006.) Esimerkkejä henkilöbrändeistä löytyy paljon 

etenkin näyttelijöiden, poliitikoiden, muusikoiden, taiteilijoiden ja urheilijoiden 

joukosta. (Carlson & Donavan 2013; Kerrigan, Brownlie, Hewer & Daza-LeTouse 

2011; Thomson 2006.) 

3.2 Kiintymys henkilöbrändeihin 

Kiintymys ja rakkaus ovat kaikkien vahvojen suhteiden perusta (Carroll & Ahuvia 

2006). Kiintymys tarkoittaa vahvaa suhdetta, jonka ihmiset kokevat ensin lapsena 

vanhempiinsa ja myöhemmin muihin henkilöihin, jotka voivat olla myös tunnettuja 

julkisuuden henkilöitä (Leets, DeBecker & Giles 1995). Henkilöbrändien 

tapauksessa suhdetta pidetään sekundäärisenä, mutta kiintymyksen voima, henkilön 

tunteellisten siteiden intensiteetti tiettyä henkilöbrändiä kohtaan, voi olla todella 

vahva (Horton & Wohl 1956.). Tätä kiintymystä pidetään vahvan ja laadukkaan 

brändisuhteen perustana (Fournier 1998). 

Kiintymys syntyy, kun osapuolet vastaavat toistensa tarpeisiin, luoden tunteellista 

turvaa (Hazan & Shaver 1994). Jos brändi vastaa ihmisten autonomisuuden, 

yhteisöllisyyden ja kelpoisuuden tarpeisiin, voi voimakkaita kiintymyksiä syntyä. 

Autonomisuuden tarve tarkoittaa ihmisen tarvetta tuntea tekemisensä itse valituiksi, 

hallituiksi ja hyväksymiksi. Jokainen haluaa tehdä mitä itse haluaa, tuntematta että 

joku rajoittaisi tai hallitsisi omaa toimintaa. Yhteisöllisyyden tarve tarkoittaa ihmisen 

tarvetta tuntea läheisyyttä muita kohtaan, tahtoa kuulua sosiaaliseen piiriin ja 



!31

eristäytymisen pelkoa. Kelpoisuuden tarve taas tarkoittaa ihmisen sisäistä, jatkuvaa 

tarvetta etsiä tehokkuuden, saavutusten ja haasteiden tunteita omien tekojensa kautta. 

Nämä kolme tarvetta ovat universaaleja, sisäisiä ja kestäviä. Ihmiset kaikkialla 

haluavat vaikuttaa siihen mitä he tekevät, haluavat kuulua jonnekkin sekä välttää 

keskinkertaisuutta. (Ryan & Deci 2000.) 

Nämä kolme tarvetta (autonomisuus, yhteisöllisyys ja kompetenssi) määrittelevät 

kuluttajien kiintymystä henkilöbrändeihin. Mitä vahvemmin kuluttaja tuntee 

henkilöbrändin täyttävän hänen tarpeensa autonomisuudelle ja yhteisöllisyydelle, sitä 

kiintyneempi hän kyseiseen brändiin on. Kelpoisuuden tarpeella ei ole suoraa 

positiivista vaikutusta kiintymykseen, mutta sillä tutkitusti ei ole negatiivistakaan 

vaikutusta, kelpoisuuden tarve on enemmän henkilökohtainen. Brändit, jotka saavat 

ihmiset tuntemaan itsensä kunnioitetuksi, voimaantuneiksi ja ymmärretyiksi, luovat 

autonomisuuden tarvetta. Samalla tavalla läheisyyden tarvetta luo hyväksynnän, 

avoimuuden ja yhteenkuulumisen tunteiden kommunikointi. (Thomson 2006.) 

3.3 Henkilöbrändien markkinointi 

Henkilöbrändeillä ei enää nyky-yhteiskunnassa ole mahdollista täysin hallita omaa 

julkisuuskuvaansa. (Mark & Pearson 2001: 157.) Etenkin digitalisoituminen ja 

internet-kulttuurin nousu ovat vaikuttaneet brändien toimintaan. Brändien sosiaaliset 

roolit internetissä kuitenkin lisäävät kuluttajien mielenkiintoa, huomiota ja hallinnan 

tunnetta (Wang, Baker, Wagner & Wakefield 2007). Sosiaalisessa mediassa fanit 

voivat olla suoraan yhteyksissä idoleihinsa, mikä vähentää hierarkian ja rahallisten 

motiivien tunnetta sekä saa ihmiset tuntemaan itsensä kunnioitetuksi ja ymmärretyksi 

(Thomson 2006).  

Myös brändin symbolisella statuksella voi olla vaikutus kuluttajiin. Se voi olla keino, 

jonka kautta ihmiset näkevät itsensä ja toteuttavat itseään. (Thomson 2006). 

Parhaimmillaan brändit ovat kuluttajille persoonallisuuksiensa peilejä ja edustavat 

heidän pyrkimyksiään (Siraj & Kumari 2011). Ymmärtäväinen symboliikan käyttö 
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voi tehdä brändistä itsestään ikonin. Mutta vaikka brändin symbolit 

tunnistettaisiinkiin yleisesti tietoisella tasolla, menevät arkkityypit vieläkin 

pidemmälle, alitajunnan tasolle. (Mark & Pearson 2001.)  

Henkilöbrändien luomisessa ja markkinoimisessa täytyy olla tarkka ja 

johdonmukainen. Jos henkilön brändi saa heti alussa aikaan negatiivisia 

konnotaatioita, markkinointia on vaikeaa kääntää jatkossa tehokkaaksi. (Gensler, 

Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz 2013.) Arkkityyppisessä brändäyksessä 

tarkoituksena on oman identiteettinsä kautta löytää juuri se oikea ja oma arkkityyppi 

ja luoda kaikki markkinointi ja imagon rakentaminen sen pohjalle. Jos arkkityypin 

identiteetti resonoi ihmisissä, on arkkityyppinen brändäys hyvä vaihtoehto 

pitkäjänteisen ja merkityksellisen brändi-identiteetin rakentamiseen. (Mark & 

Pearson 2001: 45.)  

Yksi vaara arkkityyppisessä brändäyksessä on lankeaminen stereotypioihin. 

Arkkityyppien tulisi kosketta ihmisiä syvältä, hyvin humaanilla tavalla eikä jäädä 

pelkästään pinnalliseksi ominaisuuksiksi. Brändin täytyy todella elää sitä 

arkkityyppiä, mitä se haluaa olla. Kun brändi haluaa selvittää oman identiteettinsä, 

tulee sen aloittaa tarkastelu siitä mitä brändi itse luulee olevansa. Yleensä houkutus 

tiettyyn arkkityyppiin kumpuaa sisältä, ja niin täytyisi lähteä oman identiteetin 

rakentaminenkin. Jotta brändi-identiteetti olisi houkutteleva, täytyy sen olla 

yksinkertainen ja helposti havaittavissa. Tämän takia, brändin ja kuluttajan 

selkeyttämiseksi, kannattaa brändin pysyä yhdessä arkkityypissä. Tärkeää 

identiteetin löytämisessä on oman ydinosaamisen ymmärtäminen ja sen viestiminen 

kielellä, jota kaikki ymmärtävät. Tällä tavoin brändi voi lisätä uskollisuutta niin 

ihmiset. (Mark & Pearson 2001: 40-43.) 
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4. TOIMIJAT, MOTIIVIT JA VIESTINTÄ BRÄNDIYMPÄRISTÖSSÄ 

Brändien rakentuminen voidaan ajatella olevan kollektiivinen yhteisluomisen 

prosessi, jossa on useita tarinankertojia kuten yritykset, kuluttajat, kuluttajayhteisöt  

ja populäärimedia (Holt 2004). Vetovoimainen tarinankerronta palvelee sekä brändiä 

että brändin asiakkaita. (Rauhala & Vikström 2014: 222-223.) Tässä tutkimuksessa 

se tarkoittaa sitä oletusta, että henkilöbrändin, median ja fanien yksilöinä kertomat 

tarinat hyödyttävät myös ympäristön muita osapuolia. Tässä luvussa käydään läpi 

yksitellen nämä brändiympäristön toimijat ja heidän motiivinsa kertoa tarinoita. 

Ensiksi käydään läpi brändin omaa viestintää, jonka jälkeen siirrytään fanien 

viestintään, joissa keskitytään brändiyhteisöjen toimintaan. Lopuksi tarkastellaan 

median murroksen aiheuttamia uusia motiiveja, jotka vaikuttavat median intresseihin 

tarinankertojina.  

4.1 Henkilöbrändin motiivit tarinankertojana 

Bränditarina on silta brändin identiteetin ja ulkoisen brändin välillä. Identiteetti 

kertoo, millaisena brändi nähdään sen sisältä ja brändi-imago kertoo millaisena se 

koetaan ja minkälaisia mielikuvia siitä kuluttajien silmissä on. Bränditarinat 

sijoittuvat näiden väliin, yrittäen saada identiteetin ja imagon yhdenmukaiseksi. 

(Rauhala & Vikström 2014: 187.) 

Markin ja Pearsonin (2001: 265) mukaan bränditarinoiden kertomisen ytimeen 

päästään viiden askeleen kautta. Ensin on löydettävä brändin sielu, syvin ja 

merkityksillisin brändin ydinarvo. Brändin sielun löytäminen voi vaatia aikaa ja 

syventymistä brändikulttuuriin ja arvoihin. Toinen askel on brändin ytimen 

löytäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että brändin sielun on tultava esille kuluttajille 

jollain fyysisellä tavalla, joko tuotteissa tai tekemisessä. Tulevatko brändin arvot 

selväksi kuluttajalle? Kuinka sitoutuneita tai uskollisia kuluttajat brändiin ovat? 

Vaatiko brändi kuluttajilta paljon vai vähän? Kolmas askel on kilpailuedun 

etsiminen.  Edustaako brändi jotain arkkityyppiä? Jos edustaa, onko tämä arkkityyppi 
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sopiva brändille? Kuinka vahvoja ovat kilpailijoiden arkkityypit? Onko markkinoilla 

useita arkkityyppejä, vai toistavatko markkinat samaa arkkityyppiä? (Mark & 

Pearson 2001: 263-285.) 

Neljäs askel on oppia tuntemaan kuluttajat. Tavoite on olla vahva ja merkityksellinen 

asiakaskohderyhmän silmissä. Usein kulttuurien kehitys luo vahvoja tarpeita tietyille 

arkkityypeille. Brändien täytyy tunnistaa, mitä kansa vaatii, muttei saa kuitenkaan 

lähteä tuuliviiriksi juoksemaan trendien perässä. (Mark & Pearson 2001: 263-285.) 

Viimeinen askel on näiden neljän analysoivan vaiheen jälkeen tunnistaa oma 

arkkityyppi ja viestiä sitä. Kun brändi on löytänyt identiteettinsä markkinoilla, on 

sitä jatkuvasti johdettava eteenpäin. Brändin täytyy jatkuvasti tasapainoilla 

opportunistisen uusien kuluttajien houkuttelun ja pitkällä tähtäimellä 

olemassaolevien asiakkaiden suhteiden syventämisen kanssa. Jotkin brändin toimet 

saattavat houkutella uusia kuluttajia, ja samalla haitata vanhoja asiakassuhteita. 

(Mark & Pearson 2001: 263-285.) 

Arkkityyppisiä tarinoita voi kertoa monessa eri kanavassa ja usein viesti on lyhyt ja 

sen täytyy herättää kuluttajan huomio välittömästi. Televisiomainokset ovat 

esimerkki todella lyhyestä viestistä, missä yrityksen tulisi tuoda esille jokin 

konkreettinen viesti kuluttajia kiinnostavalla tavalla. (Mark & Pearson 2001: 32.) 

Brändin kannalta ihanteellista olisi, jos bränditarina leviäisi mahdollisimman laajalle,  

mahdollisimman nopeasti. Viraali-ilmiö on todella nopeasti laajalle leviävä tarina, 

yleensä sosiaalisen median kautta. Viraalitarinan on herätettävä kuluttajan huomio 

nopeasti, sekä kannustettava tarinan jakamiseen. (Rauhala & Vikström 2014: 230.) 

Jotta viesti menisi läpi ja kiinnittäisi kuluttajan huomion, on sen siis oltava vahva ja 

kiinnostava. Markin ja Pearsonin mukaan (2001: 32) viesti menee tehokkaammin 

perille, jos kuluttaja tunnistaa siinä itseensä vetoavan arkkityypin ja näin lyhyt hetki 

kuluttajan kanssa tulee käytettyä paremmin hyödyksi. Brändit voivat tarinoillaan 

saada ihmiset kokemaan katarsiksen, voimakkaan tunteenpurkauksen, joiden kautta 

he voivat syventää arkkityypin herättämiä tunteita (Woodside ym. 2008). 
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Menestyksekkään tarinankerronnan salaisuus on paradoksi: tarinan on oltava samaan 

aikaan ajaton, sekä ajan hermoilla. Arkkityypin täytyy perustua fundamentaalisiin 

perusarvoihin, jotka puhuttelevat ihmisiä syvästi, mutta samaan aikaa tämä on 

tehtävä tuoreesti uudesta näkökulmasta. Pyörää ei ole keksitty uudestaan, mutta 

vaihtoehtoja pyörälle on. Brändien täytyy löytää ääni, joka tuo esille omaa myyttistä 

brändi-identiteettiä ja kertoa sitä eteenpäin kaikessa toiminnassaan. Hyvät tarinat 

eivät ainoastaan ole viihdyttäviä, vaan myös opettavaisia. Ne auttavat ihmisiä heidän 

kamppailuissaan ja peloissaan, eikä lopulta ole väliä missä tarinan kertoo, vaan miten 

se vaikuttaa. (Mark & Pearson 2001: 286-290.) 

Avain menestyksekkäiden tarinoiden kertomiseen ja vahvan henkilöbrändin 

rakentamiseen piilee siis siinä, miten henkilö ymmärtää oman identiteettinsa ja 

kuinka hyvin hän viestii sitä eteenpäin. Toisin sanoen, henkilöbrändin täytyy 

ymmärtää, mikä arkkityyppi hän on. Omaa identiteettiä voidaan tässä tapauksessa 

lähestyä arkkityyppien motivaatioiden, yhteisöllisyyden, itsenäisyyden, vakauden ja 

muutoksen kautta (Mark & Pearson 2001). Kun henkilö ymmärtää, mikä häntä 

motivoi, voi hän määritellä selkeämmin oman identiteettinsä ja rakentaa 

henkilöbrändin tämän pohjalle.  

4.2 Fanien motiivit tarinankertojina 

Nykyajan kuluttajat etsivät autenttisuutta ja itseilmaisua enemmän kuin helppoutta ja 

turvallisuutta kulutuskäyttäytymisessään. Samaan aikaan informaatiota on tarjolla 

enemmän, kuluttajat ovat syvemmällä mukana ostotapahtumassa, kuluttajista on 

tullut skeptisiä markkinointihypen suhteen ja he ovat aikaisempaa 

kärsimättömämpiä. Uudet kuluttajat arvostavat enemmän muutosta kuin pysyvyyttä, 

mutta samaan aikaan he etsivät yhteisöllisyyttä ja luottamusta arkkityypeistä. 

Vahvoja faniryhmiä voi syntyä, jos ihmiset todella uskovat johonkin arkkityyppiin. 

(Mark & Pearson 2001: 85.) 
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Brändiyhteisöt ovat erikoistuneita, maantieteellisesti rajoittumattomia yhteisöjä, 

jotka rakentuvat brändin ihailijoiden väliseen sosiaalisiin rakenteisiin ja yhteisen 

ryhmäidentiteetin muodostumiseen jaettujen bränditarinoiden kautta. Brändiyhteisöt 

rakentuvat jäsenten sosiaalisen verkostojen, kuten sosiaalisen median ympärille, eikä 

niillä ole rajoitteita liittymiselle tai eroamiselle. (Muniz & O’Guinn 2001; Gensler 

ym. 2013.) 

Brändiyhteisöissä ihmisiä yhdistää kolme samankaltaista ominaisuutta - yhteinen 

ajatusmaailma, rituaalit ja traditiot sekä moraalisen vastuun tunne. Yhteinen 

ajatusmaailma tarkoittaa jäsenten välistä samankaltaista suhtautumista brändiin, ja 

samalla yhdistävää, jopa negatiivista, suhtautumista kilpaileviin brändeihin. Rituaalit 

ja traditiot sisältävät tarinoiden jakamista, brändin historian kertaamista, vanhojen 

logojen esittelyä tai symbolisia eleitä tai kuvia jäsenten välillä. Moraalisen vastuun 

tunne johtaa yhteisön sisäiseen toimintaan, kuten brändi-informaation levittämiseen 

ja muiden jäsenten uskollisuuden  kannustamiseen. (Muniz & O’Guinn 2001.) 

Ihmisten ajatusmaailma on pääosin narratiivista, vaikka siinä luonnollisesti on 

järkeilyn ja paradigmaattisen ajattelun osia (Weick 1995: 127). Sisällöntuottaminen 

brändiyhteisöissä on brändin kannalta hyvin oleellista. Ihmiset kiintyvät toisiinsa 

tarinoiden kautta ja usein brändeillä on osuus näissä tarinoissa (Woodside ym. 2008). 

Asiakkaiden tarinankerronta kokemuksista brändin kanssa on todella tärkeää brändin 

menestyksen kannalta (Baker & Boyle 2009). Vaikka bränditarinoilla on aina ollut 

suuri vaikutus kuluttajiin, on kuluttajien ääni jäänyt usein vaille huomiota. Nykyään 

kuluttajilla on voimaa tarinoiden luojina ja jakajina, enemmän kuin koskaan ennen. 

On kriittistä tietää, mitkä asiat stimuloivat parhaiten kuluttajalähtöisiä 

bränditarinoita, jotka hyödyttävät brändiä sekä kuinka reagoida rakentavasti 

tarinoihin, jotka voivat vahingoittaa brändiä. (Gensler ym 2013.) 

Sekä kuluttajalähtöisiä että brändilähtöisiä tarinoita kerrotaan sosiaalisen ja 

traditionaalisen median kautta (Gensler ym. 2013). Kuluttajat tulkitsevat 

bränditarinoillaan menneitä ja tulevia brändikokemuksia, joko positiivisesti tai 
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negatiivisesti. Sosiaalinen media on tehokkaampi kanava levittää kuluttajalähtöisiä 

bränditarinoita kuin perinteiset mediat, koska ne käyttävät hyväksi sosiaalisia 

verkostoja ja ne ovat digitaalisia, dynaamisia, näkyviä, kaikkialla läsnä, ja tarjolla 

kellon ympäri. (Henning-Thurau, Malthouse, Friege, Gensler, Lobschat, 

Rangaswamy & Skiera 2010.) Useimmiten kuluttajat jakavat bränditarinoitaan 

sosiaalisessa mediassa, jos heillä on joko todella positiivisia tai todella negatiivisia 

kokemuksia brändistä (Gensler ym. 2013). 

Kuluttajalähtöisiä bränditarinoita voidaan ajatella olevan lisä brändin omiin 

tarinoihin, mutta ne voivat antaa myös uusia merkityksiä brändin identiteetille. 

Bränditarinoilla yleensä on jokin tietty kaava ja johdonmukaisuus, mutta kuluttajien 

omat tarinat saattavat muuttaa niitä paljon ja antaa aivan suuntia brändin omille 

tarinoille. (Gensler ym. 2013.) 

Muntinga, Moorman ja Smit (2011) ovat määritelleet, että kuluttajat osallistuvat 

brändiin liittyvään sosiaalisen toimintaan verkossa kolmella tavalla - kuluttaen, 

osallistuen ja luoden sisältöä. Kuluttajia osallistumaan ja luomaan sisältöä motivoi 

eniten viihdyttävyys (Muntinga ym. 2011). Muita vahvoja motivaattoreita ovat oman 

identiteetin esilletuominen (Schau & Gilly 2003), yhteyden pitäminen muihin 

(Phelps, Lewis, Mobilio, Perry & Raman 2004) ja voimaantumisen tunteen 

saavuttaminen (Labreque, vor dem Esche, Mathwick, Novak & Hofacker 2013). 

4.3 Median motiivit tarinankertojina 

Medialla on iso rooli tarinoiden kertojina. Median luomat tarinat pyrkivät 

rakentamaan kollektiivista käsitystä maailman tapahtumista, tuoden esiin faktuaalisia 

näkemyksiä ja seuloen pois valheellisia käsityksiä (Hartz & Steger 2010). 

Yhteiskuntarakenteet kuitenkin ovat murroksessa, ja tämä vaikuttaa oleellisesti 

brändien ja kuluttajien lisäksi myös median motiiveihin ja rakententeisiin. Media on 

murroksen myötä trivialisoitunut, kaupallistunut, sirpaloitunut, kääntynyt 

spektaakkelinhakuiseksi ja saanut ihmiset kokemaan tärkeätkin yhteiskunnalliset 
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asiat apaattisesti. (McKee 2005: 1-31.) Brändien kannalta tämä on merkittävää, sillä 

medialla on olennainen rooli bränditarinoiden levittämisessä, luomisessa ja 

uudelleenluomisessa. (Wilner ym. 2014.) 

Median trivialisoituminen on kääntänyt median huomiota oleellisesti. Se on tuonut 

julkiseksi asioita, jotka olivat ennen yksityisiä. Seksi, julkisuuden henkilöiden 

elämän yksityiskohtaisuus ja normaalien ihmisten kamppailut ovat arkipäivää 

nykypäivän mediaviestinnässä. Ihanteellista olisi, jos ihminen pystyisi kehittymään 

ilman median tai yhteiskunnan painostusta, eli julkisuudella ei olisi vaikutusta 

ihmisten yksityisyyteen. Kuitenkin, varsinkin populäärimediassa, tuodaan jatkuvasti 

esille uusia ajattelun ja elämisen malleja. Oprah kehottaa kaikkia seuraamaan 

unelmiaan ja lukuisat poliisisarjat kertovat tarinoita korruptoituneista 

julkishallinnosta, saaden ihmiset kyseenalaistamaan yleisen järjestyksen. 

Trivialisoitunut media jättää tärkeät asiat vaille huomiota, koska se suuntaa ihmisten 

ajatukset muualle, valtavaan määrään kyseenalaista viestintää, sumentaen ihmisten 

käsityksen yksityisyyden ja julkisuuden välillä. (McKee 2005: 32-65.) 

Median kaupallistuminen tarkoittaa sitä, että median fokus on kääntynyt voittojen 

tavoitteluun laadun ylläpitämisen sijaan. Tämä johtaa siihen, että media tuottaa 

sisältöä, jota kuluttajat haluavat, sen sijaan että he loisivat sisältöä, jota kuluttajat 

tarvitsevat. (McKee 2005: 66-67.) Kaupallistuminen tuo mukanaan 

kilpailuasetelman, joka kyseenalaistaa median totuudellisuuden ja luotettavuuden. 

Informaation levittämisen tilalle on tullut asioiden sensaatiomaisuus ja dramatisointi. 

(Charaudeau 2006 via Wilner 2014.) Toinen fokuksen siirtymä nähdään julkisuuden 

tapahtumien käsittelemisessä. Tärkeimmät ja traagisimmatkin tapahtumat käsitellään 

konkreettisten kokemusten ja yksityisten henkilöiden kautta, sen sijaan että niitä 

käsiteltäisiin laajemmalla tasolla. (McKee 2005: 66-104.) Median suosituimpia 

dramatisoinnin keinoja on sankarien luominen. Yleistä on, että tapahtuissa tuodaan 

esille hahmoja, jotka muuttavat sosiaalista järjestystä tai poistavat yhteiskunnallisia 

uhkia. (Charaudeau 2006 via Wilner 2014.) Kaupallinen kulttuuri saattaa antaa 

vääristyneen kuvan kulttuurista, koska se perustuu individualismiin, siihen mitä 
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ihmiset yksilöinä haluavat. Se voi myös olla vääristynyttä, koska viestien kertojien 

omat näkemykset ja motiivit vaikuttavat aina itse viestiin, eikä se tuo kaikkien ääntä 

esille tasa-arvoisesti. Kaupallinen mediakulttuuri on viihteellistä, helposti 

pureskeltavaa eikä se luo todellista kuvaa kulttuurin monimuotoisuudesta. (McKee 

2005: 66-104.) 

Median spektaakkelimaisuus näkyy siinä, että media keskittyy nykyään tuottamaan 

lyhyitä ja helppoja viestejä, jotka saavat ihmisten huomion. Voidaankin sanoa, että 

spektaakkelimaisuus on mennyt ihmisten rationaalisuuden edelle. (McKee 2005: 

105.) Spektaakkelimaisuuden nousu on vaarallista, sillä medialla on valta määritellä, 

mitä  brändien hyväksyttävä käyttäytyminen tarkoittaa. Tällä voi olla huomattavia 

vaikutuksia brändien julkiseen käyttäytymiseen. (Vaara, Tienari & Laurila 2006.) 

Myös spektaakkelimaisuuden voimakkuus saattaa olla dominoiva tekijä median 

viestinnässä. Tällöin media yksipuolistuu ja jättää paljon tärkeitä asioita kertomatta. 

Tällainen toiminta saattaa kyseenalaistaa tasa-arvoisuuden yhteiskunnissa ja johtaa 

siihen, että rationaalisuus ei enää ole tehokas suostuttelun väline itsessään. Jos 

tärkeitä asioita haluaa tuoda esille, täytyy ne tuoda esille spektaakkelimaisesti ja 

ihmisiä kiinnostavalla tavalla. (McKee 2005: 105-139.)  

Median pirstaloituminen tarkoittaa sitä, että nykyään yhteiskunnan kaikilla osilla on 

omat mediansa. Yhtälailla seksuaalivähemmistöille ja vaikkapa ihmisoikeuksien 

puolustajille on olemassa omia sopivia medioita, jotka vetävät samanhenkisiä ihmisiä 

puoleensa. Tämä on johtanut siihen, ettei yhteistä julkista kulttuuria enää ole 

olemassa, koska kaikki seuraavat mitä itse haluavat. Populäärimedian on mahdotonta 

ajaa kaikkien väestön osien asioita tai ottaa huomioon jokaista mielipidettä 

toiminnassaan. (McKee 2005: 140-171.) Ekonomiset, sosiaaliset ja polittiiset 

motiivit luovat  makrotasolla medialle päänarratiivin. Samaan aikaan mediassa 

nousee valtava määrä mikrotasin narratiiveja, joka asettaa tarinankertojat johonkin 

näiden kahden välille. (Boje 2001.) Usein valtamedialla on yhdenlainen loppu 

tarinoille, jota yleisesti toistetaan, ja kaikki muut näkemykset jätetään varjoon. Jos 

median motiivina on tuoda esille sankaritarina, jätetään pois negatiiviset asiat, jotka 
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voisivat vahingoittaa sankaria. (Wilner ym. 2014.) Koska valtamedia on niin 

pirstaloitunut, on samalla vähentynyt tarve yleisi l le kult tuurisi l le 

keskustelufoorumeille. Toisaalta pirstaloituminen on antanut äänen kaikille ja vienyt 

eteenpäin tasa-arvoa ja demokratiaa, mutta toisaalta se on vienyt pois yhdessä 

tekemisen ja keskustelemisen aatteen. (McKee 2005: 140-171.) 

Internet on muuttanut julkisen median asemaa ja luonut aivan uudenlaisen version 

yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Internet on vaikutuskanavana etenkin nuorten 

suosiossa ja sillä on ollut suuria vaikutuksia esimerkiksi nykypäivän aktivismiin. 

Suuret muutokset yhteiskunnissa eivät välttämättä enää synny perinteisiä poliittisia 

teitä, vaan informaation tehokkaalla levittämisellä pyritään vaikuttamaan siihen, mitä 

ihmiset ajattelevat asioista. Tässä tapauksessa internet on täydellinen media ideoiden 

ja informaation levittämiseen. Nykyajan vaikuttaminen pyrkii ennemmin 

muuttamaan kulttuuria kuin lainsäädäntöä. Tämä luo vaikuttamiselle täydellisen 

vapauden ja ihmiset voivat internetissä ajaa mitä tahansa asioita, olivat ne tärkeitä, 

hauskoja tai täysin merkityksettömiä. Tästä ajatuksesta syntyy median apaattisuus. 

Ihmisillä on valta ja välineet vaikuttaa toisiin ihmisiin valitsemiensa motiivien 

kautta, ilman että vaikuttamisella olisi mitään yhteiskunnallista tai poliittista 

merkitystä. Tämä saattaa kyseenalaistaa ihmisten kykyä kriittiseen ajatteluun 

massamedian viestinnässä. (McKee 2005: 172-202.) 
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5.  TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Teoreettinen viitekehys perustuu aiemmissa luvuissa käsiteltyihin asioihin ja se on 

nähtävissä kuviossa 2. Sen tärkein toimija tämän tutkielman kannalta on 

henkilöbrändi, johon empiirinen osio keskittyy. Perustana viitekehykselle on 

henkilöbrändin tarve tuoda esille brändi-identiteettiään, joka vaikuttaa vahvasti 

brändi-imagoon, siihen millaisena muut brändin näkevät. Brändi-identiteetin ja 

-imagon suhdetta pyritään tarkastelemaan arkkityyppisten hahmojen suhteiden 

kautta. Henkilöbrändi itse edustaa tiettyä hahmoa, joko tietoisesti tai alitajuntaisesti, 

mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että toimintaympäristön toimijat olisivat samaa 

mieltä asiasta. Henkilöbrändi on jatkuvassa kommunikoinnissa median ja fanien 

kanssa yrittäen tuoda esille omaa brändi-identiteettiään. 

Lopulta kaikilla kolmella, henkilöbrändillä, populäärimedialla ja brändin faneilla on 

tarinansa kerrottavana brändistä, joista lopulta muodostuu henkilöbrändiin  liitettävät 

arkkityypit. Koska henkilöbrändi on kaiken toiminnan keskipiste, toimivat 

arkkityyppien motiivit, kuuluvuuden tunne, vakaus, itsenäisyys ja kompetenssi, 

viestinnän lähtökohtana. Populäärimedian kertomia tarinoita ajavat median 

murroksesta syntyneet motiivit: trivialisoituminen, kaupallistuminen, 

spektaakkelimaisuus, pirstaloituminen ja apaattisuus. Fanien arkkityyppistä 

tarinankerrontaa motivoi heidän henkilökohtaiset motiivinsa, kuten oman identiteetin 

esilletuominen, oman egon rakentaminen tai yhteisöllisyys.  

Motiivien sisällyttäminen teoreettiseen viitekehykseen korostaa toimijoiden 

itsekkyyttä arkkityyppien viestimisessä. Motiiveilla pyritään tulkitsemaan 

mahdollisia eroja osapuolten tulkitsemien arkkityyppien välillä, sillä motiivit 

itsessään ovat hyvin erilaisia. Kaupallisella medialla esimerkiksi on lähtökohtaisesti 

hyvin kaupalliset motiivit, jotka eivät välttämättä palvele lainkaan henkilöbrändin 

omia motiiveja. Fanien motiivit yhteisöllisyydestä ja oman egon rakentamisesta eivät 

taas palvele lähtökohtaisesti median trivialisoituneita motiiveja.  
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Kuvio 2. Teoreettinen viitekehys 
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6. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tässä luvussa perustellaan Lady Gagan valinta tutkimuksen esimerkkitapaukseksi 

sekä empiirisen aineiston valintaperusteet. Tämän jälkeen luodaan katsaus sisällön 

analyysin vaiheisiin sekä annetaan esimerkki aineiston analysointitavasta. 

6.1 Perustelut aineiston valinnalle ja tulkinnalle 

Esimerkkinä tässä tutkimuksessa toimii musiikkialan henkilöbrändi, Lady Gaga. 

Tutkija on valinnut tämän esimerkin sillä perusteella, että aineisto ko. henkilöstä on 

todella runsasta, hänellä on vahva ja tunnettu brändi-imago, hänellä on todella suuri 

ja aktiivinen faniyhteisö (Little Monsters), hän on mediassa erittäin paljon esillä, eikä 

tutkijalla ole aiempaa mielipidettä tai kokemusta artistin suhteen. 

Aineiston valinnassa keskitytään makrotason narratiiveihin. Viestinnässä keskitytään 

ainoastaan henkilöbrändin omaan toimintaan, populäärimedian toimintaan ja 

suurimman faniyhteisön toimintaan. Mikrotason tarinat kuten henkilöbrändin 

markkinointikoneiston, pienempien medioiden ja yksittäisten fanien tarinat jätetään 

tutkimuksesta pois kahdesta syystä. Ensiksi, tutkimusresurssien rajallisuuden takia 

on mahdollista keskittyä ainoastaan vallassa oleviin käsityksiin brändistä. Toiseksi 

makrotason narratiivit edustavat enemmistön näkemystä henkilöbrändistä, sillä niillä 

on yleisesti erittäin suuri levinneisyys.  

Lady Gaga on kiistatta tämän hetken suurimpia pop-tähtiä maailmassa. Siitä kertovat 

yksinään jo yksinkertaisimmatkin sosiaalisen median kriteerit: yli 67 miljoonaa 

tykkäystä Facebookissa ja yli 44 miljoonaa seuraajaa Twitterissä. Lady Gagan ura 

parrasvaloissa alkoi vuonna 2008 menestyssinglen Just Dance julkaisulla ja 

muutamassa vuodessa hän nousi maailman menestyneimpien artistien joukkoon. 

Rolling Stone kruunasi hänet vuonna 2011 popin kuningattareksi Yhdysvalloissa.

(Molanphy 2011.) Kriteereinä tittelin valinnassa käytettiin albumimyyntiä, 

digitaalisten kappaleiden myyntiä, Youtube-näyttökertoja, radiosoittoa, Billboardin 
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Hot 100-listan sijoituksia, sosiaalisen median mittareita, kiertueiden kokoa, 

palkintoja ja levyarvioita. Lady Gaga on nykyajan suurimpia ja kiistanalaisimpia 

tähtiä, mikä tekee hänestä mielenkiintoisen arvioitavan tätä tukimusta varten. 

Ensimmäinen rajaus aineistoon liittyy edellä mainittuun popin kuningattareksi 

kruunaamiseen. Tässä tutkimuksessa aineiston keruu on rajattu vuosiin 2008-2010. 

Tänä aikana Lady Gaga nousi tietämättömyydestä huipulle hyvin nopeasti ja loi 

hyvin vahvan imagon itselleen kansan silmissä. Jotain hän siis teki oikein tällä 

aikavälillä ja on hedelmällistä tutkimuksen kannalta tutkia tätä ajanjaksoa ja miten 

Lady Gaga nousi lyhyessä ajassa yhdeksi tunnetuimmista henkilöistä maailmassa. 

Noina vuosina Lady Gaga julkaisi ensimmäisen levynsä sekä toisen painoksen 

kyseisestä levystä, joka sisälsi uusia kappaleita ja extramateriaalia, joten tämä oli 

merkittävä ja selkeä ajanjakso artistille myös tämän seikan kannalta. Seuraavan 

albuminsa Born This Way hän julkaisi keväällä 2011.  

Henkilöbrändin aineisto on kerätty 29:stä Youtube:n videohaastatteluista. Syy 

videoiden valintaan aineistoksi on selkeä: tarkoituksena oli tutkia henkilöbrändin 

itsensä tuottamaa sisältöä omasta arkkityypistään ja henkilön omaa puhetta voidaan 

pitää vähiten muiden editoimana vaihtoehtona. Vaikka haastateltavalla on suuri rooli 

haastattelujen kulussa, voidaan tätä silti pitää puhtaana itsetulkinnan muotona 

henkilöbrändin tapauksessa. Tutkija on litteroinut haastattelut ja poiminut niistä 

kohdat, joissa henkilöbrändi tuo esille arkkityyppisiä hahmoja. Videoista suurin osa 

oli amerikkalaisten medioiden luomia, mutta aineiston rikastamiseksi haastatteluja 

on valittu myös Kanadasta, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Australiasta, Saksasta ja 

Japanista.  

Median osuus aineistosta kerättiin kolmesta globaalista populäärimediasta, jotka 

edustivat makronarratiivin erilaisia osapuolia. Mediat valittiin niiden koon ja 

tunnettuuden perusteella ja ne kaikki edustivat jollain tavalla tärkeää kulttuurista osa-

aluetta henkilöbrändille. Ensimmäisen median erottava kriteeri oli viihdekeskeisyys 

ja tutkimuksessa käsiteltiin People Magazinen verkkojulkaisua. Toinen media, 
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Rolling Stone, edusti taas artistille ominaista musiikkikulttuuria. Kolmanneksi 

mediaksi valikoitui yksi maailman tunnetuimmista valtamedioista, New York Times. 

Tällä valinnalla pyrittiin tuomaan asiapitoisempaa näkemystä henkilöbrändistä. 

Aineistona toimi lähes kaikki julkaisut vuosilta 2008-2010, joissa Lady Gaga oli 

pääosassa. Aineistoa mediasta kertyi noin kolme kertaa enemmän kuin muista 

lähteistä, mutta tämä oli tarpeellista, sillä median viestintää oli lähtökohtaisesti 

haastavin tutkia.  

Fanien viestinnässä keskityttiin Lady Gagaan kohdistuvan suurimman faniyhteisön, 

Little Monsterien, toimintaan. Aineistona käytettiin Twitter-viestejä vuosilta 

2008-2010. Aineiston rajaamiseksi viestinnässä keskityttiin fanien vastauksiin Lady 

Gagan itsensä julkaisemiin kuviin ja videoihin Twitterissä, joissa faniyhteisö Little 

Monsters oli jollain tapaa mainittu. Aineisto ei siis rajoittunut tiettyyn paikaan, kuten 

internet-forumeille tai fanisivuille, vaan tässä tapauksessa brändiyhteisö rajoittui 

kaikkiin, jotka identifioivat itsensä ”Little Monstereiksi”. Tämä on mahdollista tässä 

tapauksessa, koska tämä valtava yhteisö on poikkeuksellisen tunnustautunut ja 

yhteisöllinen, ja heidän toimintaansa on vaikea rajata. Itse faniyhteisön viestintää oli 

mahdotonta tutkia kahdesta syystä. Fanisivusto julkaistiin vasta vuonna 2010, joten 

aineisto ei olisi vastannut muita lähteitä sekä sivustolla on valtava määrä viestintää, 

joten tutkijalla ei ollut resursseja rajata tai tutkia aineistoa luotettavasti.  

6.2 Sisällön analyysin vaiheet aineiston tulkinnassa 

Sisällön analyysi tässä tutkimuksessa tapahtui luvussa 1.3 esiteltyjen askelten kautta. 

Ensin empiirinen materiaali jaettiin käsiteltäviin yksiköihin ja muunnettiin tekstiksi 

analysointia varten. Youtube-haastattelut litteroitiin ja median sekä fanien aineisto 

pidettiin tekstimuotoisena ja editoimattomana. Jokaisesta kanavasta valikoitu aineisto 

jaettiin omiin Word-dokumentteihinsa, joissa tapahtui viimeinen valikointi ja 

tutkimukselle turhan datan karsiminen pois.  



!46

Henkilöbrändin aineisto valikoitui yksinkertaisilla Youtube-hauilla, kuten ”Lady 

Gaga interview 2008”. Aineistoa löytyi erittäin runsaasti ja lopulta tulkintaan asti 

valikoituneet haastattelut olivat sattumia suuresta joukosta. Aineistoa kertyi 29 

haastattelun verran, jokaiselta vuodelta noin kymmenen kappaletta. Lähes kaikki  

valikoidut haastattelut päätyivät analyysivaiheeseen, sillä vain muutama haastattelu 

karsittiin pois joko liian lyhyen mitan tai haastattelun laadun perusteella. Tärkein 

kriteeri haastattelujen valinnassa oli se, että Lady Gaga puhui niissä mahdollisimman 

paljon itse eikä hänen puhettaan oltu editoitu millään tavalla. 

Jokaisessa kolmessa mediassa oli ominaisuus hakea julkaistuja artikkeleita tietyltä 

ajanjaksolta. Tämä helpotti aineiston valintaa huomattavasti, sillä nopealla haulla 

löytyi kaikki tutkimukselle merkittävät julkaisut vuosilta 2008-2010. People 

Magazinesta artikkeleita valikoitui 35, Rolling Stonesta artikkeleita 28 ja New York 

Timesista artikkeleita valittiin 30, yhteensä lähteitä median viestinnästä kertyi 93. 

Median tapauksessa aineistoa karsittiin enemmän kuin henkilöbrändin tapauksessa. 

Tämä johtui siitä, että Lady Gagaa käsiteltiin valtavasti mediassa kyseisinä vuosina 

ja lopulliseen aineistoon päätyi sellaiset julkaisut, joissa Lady Gaga oli selvästi 

pääosassa. Muutamassa artikkelissa käsiteltiin useita henkilöitä, mutta Lady Gaga oli 

aina selkeästi erottuva osa julkaisua. Artikkeleissa pyrittiin keskittymään itse 

toimittajan luomaan leipätekstiin, mikä tarkoittaa sitä, että itse Lady Gagan 

sanomisia pyrittiin välttämään aineiston tulkinnassa. 

Fanien tapauksessa laadukkaaseen aineistoon oli vaikea päästä käsiksi ja sen 

rajaaminen oli haastavaa. Ensimmäinen rajauksen kriteeri oli tutkia Little 

Monstereita, mutta itse littlemonsters.com-sivusto perustettiin vasta vuonna 2010, ja 

niin vanhaan aineistoon oli lähes mahdotonta päästä käsiksi. Lopulta aineisto rajattiin 

Lady Gagan Twitter-viesteihin ajalta 2008-2010, jotka sisälsivät kuvaa tai videota, ja 

jotka oli osoitettu suoraan Little Monstereille. Näitä suoria henkilöbrändin ja fanien 

välisiä viestikeskusteluja löytyi aineistoksi twitpic.com-sivustolta (sivusto, jossa 

Lady Gagan kaikki Twitter-kuvat ovat tuolta ajalta nähtävillä ja kommentoitavissa) 

16, josta tuhansien kommenttien joukosta otettiin kustakin huomioon ensimmäiset 20 

http://littlemonsters.com
http://twitpic.com
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aineiston tarkastelussa. Lady Gagan jakamia videoita Little Monstereista aineistoksi 

löytyi tuolta ajalta 6. Videot ovat Little Monstereiden itsensä tekemiä tai videoissa 

haastatellaan Little Monstereita. Kaikki viestit löytyivät siis alunperin Lady Gagan 

Twitter-sivustolta ja kaikki olivat samalta ajanjaksolta, kuin henkilöbrändin ja 

median viestintä. Tämän aineiston tulkinnan lisäksi arkkityyppien tulkinnassa otetaan 

huomioon littlemonsters.com-sivuston rakennetta, sillä sen nähdään tukevan muita 

aineistolöydöksiä. 

Kun aineisto oli valikoitu, jaettu ja karsittu se analysoitiin käyttäen värikoodeja, 

jotka kuvasivat jokaista arkkityyppiä. Värikoodit ovat samat, mitkä ovat nähtävillä 

pylväsdiagrammeissa aineiston analyysissä. Kun jokainen tekstinpätkä oli arvioitu, 

tulokset laskettiin yhteen ja taulukoitiin. Tämän jälkeen koko aineisto arvioitiin 

uudestaan tutkijan toimesta luotettavuuden parantamiseksi. Toisen arvioinnin aikana 

syntyi pieniä eroja ainoastaan aineiston alkuvaiheessa, jotka korjattiin lopullisiin 

tuloksiin. Noin 95% aineiston tulkinnasta pysyi siis samana ensimmäisen tulkinnan 

jälkeen.  

Kun tutkimuksessa puhutaan arkkityyppisten piirteiden havainnoimisesta, on tutkija 

kautta aineiston pyrkinyt tulkitsemaan näkemyksiään yksinkertaisen kysymyksen 

kautta: Mikä arkkityypeistä voisi sanoa tällä tavalla? Arkkityyppisiä piirteitä tuodaan 

esiin editoimattomin lainauksin aineistosta. Lainauksissa on viitattu tutkimuksen 

lopusta löytyvään aineistotaulukkoon. Esimerkiksi seuraava lainaus tuo esille 

voimakkasti Parantajan hahmoa: 

 ”Haiti is still suffering, I was thinking earlier that I was in New York during 

 9/11 because that’s where I grew up and the level of disaster is not even in the 

 neighbourhood of what’s happening in Haiti but I remember feeling like  

 nobody really understood what we were going through in New York. I’m  

 worried about younger people, that they don't know enough about whats  

 going on in there and I want to say today that on the 24th Monster Ball in  

http://littlemonsters.com
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 New York City, all of the money that I make on ticket sales and merchandise 

 on that day is going to Haiti.” (Youtube 21) 

Parantajalla on luontainen tarve auttaa ihmisiä ja laittaa oma etunsa muiden edun 

edelle. Tämä näkyy hyvin selkeästi kyseisestä lainauksesta, joka on otettu Oprah 

Winfreyn kuuluisasta TV-showsta, jossa Lady Gaga oli vieraana (Youtube 21). 

Aineiston analyysissä tuodaan esille monipuolisesti perusteluja tulkinnoille luvussa 

2. esiteltyjen arkkityyppien luonteenpiirteiden kautta. 
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7. EMPIIRINEN ANALYYSI 

Tarkoituksena empiirisessä osiossa on teoreettisen viitekehyksen avulla vastata 

tutkimuskysymyksiin valikoidun aineiston kautta. Ensin aineiston analyysissa 

nousseet arkkityypit tuodaan esille, jonka jälkeen selvitellään eroja eri osapuolten 

välillä. Tämän jälkeen löytyneitä eroja tarkastellaan pyritään selittämään osapuolten 

eriävien motiivien kannalta.  

7.1 Henkilöbrändin viestimät arkkityypit 

Lady Gagalle muodostui aineiston pohjalta selkeä identiteetti, jota hän viestii. 

Arkkityypit Luoja, Tavallinen Tallaaja ja Parantaja olivat kolme selkeästi eniten 

esille noussutta arkkityyppiä. Henkilöbrändin itsensä viestimät arkkityypit ovat 

nähtävissä Kuviossa 3.  

Kuvio 3. Henkilöbrändin viestimät arkkityypit 

0

8

15

23

30

Henkilöbrändi (29)

2
4

10

22
23

29
Luoja
Tavallinen Tallaaja
Parantaja
Kapinallinen
Rakastaja
Seikkailija



!50

Luojan arkkityyppi tuli esille jokaisessa haastattelussa jollain tavalla. Tämä on 

hyvinkin ymmärrettävää, sillä kyseinen arkkityyppi on erittäin tyypillinen monille 

muusikoille, joille itseilmaisu on kaiken lähtökohta. Tarve luovuudelle ja 

itseilmaisulle tulee esille hänen jokaisessa haastattelussaan: 

 ”It has always been my destiny to be a performer. I used to perform even just 

 in the restaurants with my family or in the living room. It’s been really an  

 exiting transition now when I get to do this for a living and I just refuse to  

 stop. I should probably take a break and go and have a vacation but I rather 

 die on the stage, not under a palm tree” (Youtube 22) 

Luojan ydinhalu on luoda jotain kestävää. Tämä näkyy selkeästi myös Lady Gagan 

tavoitteista artistina, kuten myös siinä, miten hän näkee itsensä: 

 ”I don’t consider myself as an icon, but I hope to considered one when I’m 

 dead though” (Youtube 22) 

 ”I really don't wanna do duets with anybody now. Its important especially in 

 the pop world where there’s so many duets and features all the time. I think 

 it’s important for the legacy of your music to stand on their on two feet as  

 much as possible.” (Youtube 19) 

Jokainen Luoja tarvitsee paikkansa maailmassa, jossa hän voi rakentaa luovuuttaan 

ja päästää mielikuvituksensa valloilleen. Tätä paikkaa hänelle symboloi Haus of 

Gaga, joka on hänen luovan työnsä keskus, jossa hän omien sanojensa mukaan tekee 

töitä taukoamatta:  

 ”Haus of Gaga is all my friends and they travel with me a lot. We work in so 

 many different cities around the world making new clothing. The living dress 

 you just saw for the Brown Eyes performance, that’s something that the Haus 

 of Gaga built inspired by designer Hussein Saleh” (Youtube 18) 
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 ”The inspiration comes naturally but I put a lot of time and effort into  

 everything I do to the point I do nothing else. I wake up in the morning and 

 work creatively all day.” (Youtube 20) 

Luojat eivät kulje virran mukana vaan saattavat erottua selvästi massasta ja tuntea 

olevansa irrallaan muusta maailmasta. Tällainen hyvin itsevarma luovuuden 

esilletuominen on Lady Gagan hahmon peruspilareista. Hänen omaperäinen design, 

joka näkyy kaikessa mitä hän tekee, tyylissä, live-showssa ja yleisessä asenteessa, on 

hänen suurin valttikorttinsa Luojan arkkityyppinä. Hän jopa tuntee olevansa irrallaan 

show-bisneksestä ja musiikkimaailmasta ylipäätään:  

 ”Im not a millionaire, I spend every dollar I make on my show. I don't care 

 about money - I don't want no range rovers or condos or any of   

 that.” (Youtube 11) 

 ”I look at my work in three components – it’s part pop show, part   

 performance art and part fashion installation. All of those three components 

 come together any time you see my work, whether it’s video or live or the  

 music versus the fashion.” (Youtube 14) 

 ”I can’t get music and videos out fast enough. And I think that’s one of the  

 biggest problems in the industry today, it’s like there’s sort of a protocol –  

 first single, then there’s a video, then wait and then there’s a second single  

 and a video. It’s like we forgot that, I can put out so many damn videos and 

 songs that I want” (Youtube 27) 

Hänen luovuutensa on shokeeraavaa yleisön silmissä, mikä on hänen hahmolleen 

myös tarkoituksenmukaista. Lady Gagan tarve luovuudelle ei synny itse 

shokeeraamisen tarpeesta, vaan se on vain yksi luovuuden väline, jolla hän tuo esiin 
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epäkohtia, joita hän näkee maailmassa. Hän puhuu paljon maailman ja asenteiden 

muuttamisesta, mikä on ominaista Luojan hahmolle: 

 ”Biggest misconception is that I am artificial and intention seeking.  

 Truth is that every bit of me is devoted to love and art” (Youtube 8) 

 ”For me its just that being provocative is not  just about getting peoples  

 attention, it is about really saying something that really affects people in a  

 real way, in a positive way. So all those things that I do in terms of the Fame 

 and the Fame Monster is about getting it easier to swallow the horrific  

 media world that we live in” (Youtube 20) 

Seuraavat kaksi arkkityyppiä, jotka määrittelevät paljon Lady Gagan hahmoa, ovat 

Tavallinen Tallaaja ja Parantaja. Tämä on hyvin erikoista, sillä tässä tapauksessa 

nämä ominaisuudet tulevat esille hyvin samanlaisina ja samoissa yhteyksissä. 

Erikoista on myös se, että tavallisen ihmisen silmissä Lady Gaga on erittäin kaukana 

Tavallisen tallaajan arkkityypistä. Lady Gaga ei ole todellakaan sulautunut 

tavallisuuden muottiin, vaan luonut uuden käsitteen tavallisuudelle. Tämä ajatus 

kiteytyy pätkään haastattelusta, jossa kysyttiin hänen suhteestaan hänen faneihinsa, 

Little Monstereihin:  

 ”They love the music and they love what the Haus of Gaga is creating  

 because it has a sense of individuality,  a sense of freedom and a sense of  

 non-conformity and I celebrate that…we believe that we aren’t the freaks and 

 everybody else are the freaks.” (Youtube 24) 

Tavalliselle Tallaajalle ominaista on yhteisöllisyys ja tavallisuuden korostaminen. 

Jokainen Tavallinen Tallaaja haluaa löytää paikkansa maailmassa ja tuntea olonsa 

samanarvoiseksi kuin kuka tahansa. Kukaan ei ole parempi kuin toinen ja kaikille on 

tilaa. Tämän paikan Lady Gaga on luonut faneilleen, ja hän kannustaa sekä rohkaisee 
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ihmisiä, jotka tuntevat itsensä ulkopuolisiksi, koska hän on itse kokenut joskus 

saman:  

 ”I try to be a teacher to my young fans who feel just like I felt when I was  

 younger. I felt like a freak. I guess what I’m trying to say is I want to liberate 

 them, free them of their fears  and make them feel that they can create their 

 own space in the world.” (Youtube 8) 

 ”I was very troubled, and I still am fairly troubled. I guess you could say I  

 relate with my fans that way, I choose not to hide from it - I’m not interested 

 in being perfect plasted pop singer who looks great in bikinis and is in cover 

 of every magazine. I’m more interested in helping my fans to love who they 

 are and helping them reject prejudice and reject those things that are taught 

 from society to not like themselves, to feel like freaks or not wanted” (Youtube 

 22) 

Tärkeä osa Tavallisen Tallaajan arkkityyppiä on avoimuus siitä, mitä oikeasti on. 

Julkisuuden henkilöiden tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että he tuovat esille omia 

pelkojaan ja neuroosejaan, ja saavat tätä kautta ihmiset samaistumaan itseensä. Lady 

Gaga on tunnettu rehellisyydestään fanejaan kohtaan. Hän on luonut heille tilan, 

jossa kaikki voivat puhua avoimesti itsestään, myös Lady Gaga:  

 ”I don’t write about fame, I don't write about money, I don't write about  

 paparazzis. I write about everything else. I wrote about all of my fears – fear 

 of love, fear of sex, fear of alcohol, fear of death. And each song is mirrored 

 about a different monster i have discovered about myself.” (Youtube 14) 

Parantaja taas haluaa aina auttaa muita. Etenkin huoli vähäosaisemmista kuuluu 

Parantajan ytimeen. Hän haluaa antaa ihmisille voimaa, ja Lady Gagan tapauksessa 

hänen roolinsa on erittäin selkeä. Parantajan arkkityyppi on luontainen vanhemman 

roolissa. Tämä tulee kirjaimellisesti esille Lady Gagassa, jota fanit kutsuvat Mother 
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Monsteriksi (äitihirviö), kun taas fanit ovat hänen lapsiaan, Little Monstereita 

(pikkumonstereita). Tämä on Lady Gagan ja hänen faniensa suhteen peruspilari, joka 

tulee esille erittäin vahvasti molempien osapuolten viestinnässä. Lempinimien ja 

symbolien käyttö on erittäin vahva arkkityyppien rakennusväline. Vanhemmuutta hän 

korostaa myös puhuessaan omista vanhemmistaan, joiden tuki on hänelle itselleen 

ollut erityisen tärkeää hänen urallaan:  

 ”When I went on tour my fans were salivating at the mouth, they were rapid 

 and they couldn't wait to hear my new songs and they just behaved like  

 monsters in the audience. Couple nights I just said ”you little monsters” and 

 I had used the lyric on the album as well so I just started calling them little 

 monsters. And before I knew it they were holding their hands like this (like a 

 claw) and this  became a symbol for little monsters.” (Youtube 23) 

 ”Best piece of advice I’ve ever been given, it was no matter how successful 

 you become, or how many people love you, you only have one   

 parents.” (Youtube 12) 

Parantajat ovat luontaisesti anteliaita ja tekevät asioita muiden puolesta. Tämä näkyy 

Lady Gagan viestinnässä monella tavalla. Hän tekee asioita faniensa puolesta, koska 

he antavat hänelle itselleen niin paljon voimaa. Hän arvostaa vanhempiaan, koska 

hänen vanhempansa ovat auttaneet häntä. Hän tukee seksuaalivähemmistöjä, koska 

he olivat merkittävässä osassa hänen uransa alkuvaiheessa. Tärkeintä Parantajalle on 

takaisin antaminen ja itse auttaminen, pelkkä asioista puhuminen ei riitä:  

 ”When I wrote my new album, every night I was leaving my heart on the  

 stage during the Fame Ball, my tour. And my fans were giving so much back 

 to me so they inspired me to make the work.” (Youtube 14) 

 ”Haiti is still suffering, I was thinking earlier that I was in New York during 

 9/11 because that’s where I grew up and the level of disaster is not even in the 
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 neighbourhood of what’s happening in Haiti but I remember feeling like  

 nobody really understood what we were going through in New York. I’m  

 worried about younger people, that they don't know enough about whats  

 going on in there and I want to say today that on the 24th Monster Ball in  

 New York City, all of the money that I make on ticket sales and merchandise 

 on that day is going to Haiti.” (Youtube 21) 

Kapinallisen hahmo on myös iso osa Lady Gagan hahmoa, vaikka hän ei itse sitä  

paljon viesti. Hän on taiteilija ja Luoja, mutta hän ei pelkää ylittää rajoja 

käytöksellään. Hän häiritsee yleistä järjestystä, shokeeraa ja elää marginaaleissa, 

kaukana yleisestä hyväksytystä järjestyksestä. Hän on vapaa ja tekee mitä haluaa, 

mikä saattaa olla pelottavaa ja kohahduttavaa ihmisten silmissä. Kapinallisen ydin on 

kuitenkin se, että kaiken takana on jokin asia, minkä puolesta täytyy kapinoida: 

 ”I’m not sure if theres any boundary I will cross. I’m not interested in  

 violence, I hate violence, I don't like negativity or prejudice and don’t believe 

 in hatred in music, so there are some things I suppose.” (Youtube 23) 

 ”I was wearing a leopard g-string at night club with Lady Starlight and we 

 were wearing Indian head dresses and dancing to Run to the Hills by Iron  

 Maiden. My father thought I was nuts, he didn’t get it and I don’t know if I  

 really got it, I just really wanted to do it and I believed in it” (Youtube 20) 

Rakastajan arkkityyppi ei ole isossa osassa Lady Gagan hahmoa, mutta se tulee esille 

paikoittain hänen omassa viestinnässään. Kuten aiemmin mainittiin, hän ei halua olla 

täydellinen pop-tähti, joka poseeraa bikineissä lehtien kannessa. Kuitenkin 

seksuaalisuus ja seksistä avoimesti puhuminen on osa hänen julkikuvaansa:  

 ”I do like women, but I have only been in love with men. I’ve never been in 

 love with a woman. That’s really what the song was all about – why when I 



!56

 was with my boyfriend I was fantasising about women…I certainly have had 

 sexual relationships with women” (Youtube 8) 

Viimeisenä Lady Gagan hahmon osana on Seikkailijan arkkityyppi. Seikkailijan 

hahmon ytimessä on paremman huomisen etsiminen ja selviäminen vaikeuksien 

kautta voittoon. Seikkailijat kulkevat omia teitään ja yrittävät etsiä itseään. Jos he 

löytävät tarkoituksensa maailmassa, voivat he tarinoillaan inspiroida muita tekemään 

samoin:  

 ”Just Dance saved me…I had just moved to Los Angeles and I had been  

 dropped from record labels a few times and had been through so many  

 obstacles and told no and rejected. I was told that I’m not pretty enough, thin 

 enough and can’t sing enough and can’t write good songs enough. I was told 

 I’m a freak and weird girl form New York.” (Youtube 23) 

Tämä antaa selkeän kuvan siitä millainen hahmo Lady Gaga oli vuosina 2008-2010. 

Kaikki rakentui Luojan arkkityypin ympärille, mutta suuri osa hänen viestinnästään 

kohdistui faneille, jonka kautta hän toi vahvasti esille Tavallisen Tallaajan ja 

Parantajan hahmoa. 

7.2 Median viestimät arkkityypit 

Median viestintää tutkittiin kolmen suuren populäärimedian osalta. Kaikki artikkelit 

toivat esillä vähintään yhtä arkkityyppiä henkilöbrändistä. Jokaisella lähteellä on 

oma roolinsa populäärimediassa ja vaikka jokainen toi viestinnässään esille 

arkkityyppejä eri painotuksin, löytyi mediasta selkeitä johdonmukaisuuksia Lady 

Gagan arkkityypille. 

People Magazine toi selvästi eniten esille Kapinallisen arkkityyppiä. Yksi syy tähän 

on lehden vahva viihteellisyyspohja. Useat artikkelit oli otsikoitu erittäin 

huomionhakuisesti ja shokeeraavasti, sekä artikkeleissa tuotiin paljon esille Lady 
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Gagan shokeeraavia tempauksia. Seuraavassa esimerkki artikkeleiden otsikoinnista 

ja kerronnan tyylistä kuvattaessa Lady Gagan uutta musiikkivideota: 

 ”Rubber! Semi-Naked Men! Watch the New Lady Gaga Video !!! 

   

 Topless men, a rubber-clad nun, androgyny, seductive dance moves and a  

 pierced human heart? It's all part of a new music video that could only  

 belong to Lady Gaga.” (People 18) 

Viihteellisyys näkyi myös siinä, että toiseksi eniten Lady Gagasta tuotiin esille 

Tavallisen Tallaajan arkkityyppiä. Vaikka tämä on yksi arkkityypeistä, jota 

henkilöbrändi tuo itse myös vahvasti esille, merkittävää on kuitenkin viestinnän 

tyyli, joka on täysin päinvastainen henkilöbrändin oman viestinnän kanssa. Kun 

Lady Gaga haluaa luoda uuden merkityksen tavallisuudelle, jolla hän irtaantuu 

”normaalin elämän ihanteesta” ja kertoo, että on tavallista olla erilainen, People tuo 

esille sitä, kuinka niinkin erilainen hahmo kuin Lady Gaga elää aivan normaalia 

elämää. Artikkeleissa käsiteltiin paljon Lady Gagan yksityisasioita ja hänen 

taustojaan ennen tähteyttä. Eräs artikkeli kertoi siitä, kuinka Lady Gaga oli käynyt 

syömässä periamerikkalaista friteerattua kanaa ravintolassa, ihan kuin tavallinen 

amerikkalainen: 

 ”Even Lady Gaga needs some down-home Southern cooking every once in a 

 while. Only, the pop star had to go to Chicago to get it. On a recent tour stop 

 in the Windy City, the pop star stopped into James Beard award winning chef 

 Art Smith's Table Fifty-Two eatery and ordered up his famous chicken and  

 waffles dish. "I told her, '[The] 85 lbs. I lost were credited to your music,"  

 Smith, 50, tells PEOPLE about the encounter.” (People 28) 

Luojan arkkityyppi tuli esille kolmanneksi eniten ja tätä puolta Lady Gagasta 

käsiteltiin hänen menestyksensä kautta. Monet artikkelit käsittelivät hänen 

http://www.people.com/people/lady_gaga
http://www.people.com/people/lady_gaga
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saavutuksiaan, palkintojaan ja levymyyntiään ennemmin kuin hänen taiteellisuuttaan, 

joka poikkeaa siitä kuvasta mitä hän itse viestii: 

 ”Gaga, known for elaborate stage shows, is nearing the midpoint of a lengthy 

 world tour that began in North America in November. She is now on a 15- 

 date excursion through New Zealand and Australia, after which she will visit 

 Japan, Europe and North America again, wrapping up the tour in September 

 – more than 100 shows overall in less than 10 months.” (People 14) 

Kuvio 4. People Magazinen viestimät arkkityypit 

People toi esille myös Lady Gagan ja fanien välistä erityissuhdetta, mikä on samassa 

linjassa henkilöbrändin viestinnässä Parantajan arkkityypistä. Mediassa puhuttiin 

paljon Little Monstereista ja Mother Monsterista, joten symbolien käyttö arkkityypin 

esille tuomisessa on erittäin onnistunutta. Seuraava katkelma on jutusta, jossa 

puhuttiin Lady Gagan entisestä huumeriippuvuudesta: 
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 ”Gaga, who's known for looking after her fans, also made sure to issue a  

 warning that her "little monsters" don't copy her behavior.” (People 24) 

Rakastajan hahmo nousi myös esille useasti. Erittäin usein seksikkyydestä ja 

seksuaalisuudesta puhuminen oli yhteydessä Lady Gagan pukeutumiseen. 

Provosoivaa pukeutumista voidaan pitää myös Kapinallisen käytöksenä, mutta 

lehden viihteellisyys näkyi siinä, että kohahduttava pukeutuminen käännettiin usein 

tuomaan esille Rakastajan arkkityyppiä:  

 ”The "Poker Face" singer, 23, who arrived at the event in a sexy see-through 

 black lace dress, may be abstaining – but that doesn't preclude her from  

 offering opinions about what goes on in the bedroom” (People 13) 

Erikoista oli se, että yksi uutinen toi esille myös Narrin piirteitä, jota henkilöbrändi 

itse ei viestinyt ollenkaan. Tämänkin artikkelin tyyli oli Kapinallisen arkkityypille 

sopivan kohahduttava, mutta artikkelin päätarkoitus oli tuoda esille Lady Gagan 

huumorintajua: 

 ”When Lady Gaga rolled up to the MTV Video Music Awards, the world was 

 agog at the identity of her high-profile date – America's Frog Next Door,  

 Kermit the Frog.” (People 34) 

Rolling Stonen viestimät arkkityypit olivat hyvin samankaltaisia Peopleen 

verrattuna. Myöskin tässä tapauksessa selvästi vahvin arkkityyppi Lady Gagalle oli 

Kapinallinen, jota tuotiin esille samaan tapaan hyvinkin tarkoilla ja värikkäillä 

kuvauksilla Lady Gagan tekemisistä. Tällaisella viestinnällä vieraannutetaan 

henkilöbrändin käytöstä normaalista. Kyseistä uutista ei Rolling Stonen mukaan 

kannattaisi lukea edes julkisilla paikoilla: 

 ”If you're still at work, we'd recommend not hitting the play button. It's  

 essentially 30 seconds of a completely topless Gaga being carried by  

http://www.people.com/people/lady_gaga
http://www.people.com/people/article/0,,20295763,00.html
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 someone we assume is Kanye West. It's filmed in super slow motion on a film 

 stock straight out of the '70s porn.” (Rolling Stone 11) 

Peoplesta poiketen, Rolling Stone toi toiseksi eniten esille Luojan arkkityyppiä. 

Näistä kolmesta mediasta Rolling Stone toi Luojan arkkityyppiä lähimpänä samaa 

tyyliä, kuin Lady Gaga itse. Artikkeleissa puhuttiin paljon hänen luovuudestaan ja 

tyyli oli usein vähemmän huomionhakuista (toi esille vähemmän Kapinallisen 

arkkityyppiä) ja keskittyi enemmän tuomaan Lady Gagalle ominaista luovuutta 

esille: 

 ”Gaga is fully Gaga at all times. Onstage or off, she's dressed in her future-

 shock style, often in clothes she designs with her 23-year-old creative  

 director, Matthew Williams, whom she calls Matty Dada — he's part of the 

 team she has dubbed Haus of Gaga, which she envisions as a modern-day  

 version of Warhol's Factory.” (Rolling Stone 16) 

Kuvio 5. Rolling Stonen viestimät arkkityypit 
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Parantajan arkkityyppi nousi esille Little Monsterien huolehtimisen lisäksi myös 

hänen hyväntekeväisyystempauksistaan. Parantajan arkkityyppi on luonnollisesti 

ominainen hyväntekeväisyysjärjestöille ja varsinkin vuosina 2009 ja 2010 hän oli 

usein esillä mediassa hänen tekemänsä hyväntekeväisyystyön ja kannanottojen 

puolesta:  

 ”Lady Gaga Rallies Against 'Don't Ask, Don't Tell’ Lady Gaga spoke at  

 a rally in Portland, Maine today, demanding the state's two senators vote to 

 repeal  "Don't Ask, Don't Tell" when the Senate considers the issue tomorrow. 

 Gaga also took aim at John McCain and like-minded politicians for  

 supporting the policy. Dressed in a suit and tie and wearing large eyeglasses, 

 Lady Gaga took the stage a little after 5 p.m. as U2's "Beautiful Day" played 

 over the loudspeakers at Deering Oaks Park, where a hundreds had gathered 

 to listen to Gaga's speech.” (Rolling Stone 18) 

Rolling Stone viesti Rakastajan arkkityyppiä suhteellisen paljon Lady Gagaa 

käsittelevissä artikkeleissa. Hänet nähtiin seksuaalisena hahmona usein 

musiikkivideoidensa ja live-esiintymistensä kautta, mutta esille tuotiin myös hänen 

avoimia käsityksiään omasta seksuaalisuudestaan: 

 ”Gaga considers herself bisexual, but her attraction to women is purely  

 physical — she's never been in love with a woman. And she's been highly  

 disappointed by her boyfriends' reaction to this aspect of her   

 sexuality.” (Rolling Stone 16) 

Tavallisen tallaajan roolia tuotiin esille paljon hänen taustojensa kautta. Peoplesta 

poiketen, Rolling Stone ei tuonut esille Lady Gagan normaaliutta kaiken hulluuden 

keskellä, vaan erittäin usein toi esille hänen taustaansa normaalina tyttönä New 

Yorkissa:  

http://www.rollingstone.com/music/news/17386/207162
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 ”Gaga grew up in comfort on the Upper West Side of Manhattan, studying 

 classical piano and working with Christina Aguilera's voice coach.  

 Her dad, a former bar-band musician, raised her on Bruce Springsteen  

 records, and she sang in a classic-rock cover band during her freshman year 

 of high school at the Catholic, ultra-upscale Convent of the Sacred  

 Heart.” (Rolling Stone 16) 

Lady Gagan taustoja käsiteltiin myös toisessa valossa, Seikkailijan arkkityyppien 

kautta. Hänen elämästään ennen tähteyttä kerrottiin kamppailujen kautta. Jo ennen 

tähteyttä hän oli elänyt täysin omaa elämäänsä yhteiskunnan ulkopuolella, tietäen 

että joku päivä hän löytää itsensä ja hänestä tulee tähti: 

 But this life — art, music, fashion, celebrity cameos — is all she ever wanted, 

 even before she dropped out of New York University after her freshman year 

 to pursue music full time before she had an audience, it was just Gaga and 

 her mirror. And for a while, it got weird. Four years ago, she was living on 

 the Lower East Side of Manhattan, after leaving school and her parents'  

 financial support. In her shitty little apartment, she would order a bag of  

 cocaine from a delivery service, get high, and work on her hair and makeup 

 for hours. She'd get it perfect, and then come down from the coke and do it 

 all over again. (Rolling Stone 16) 

Huhuja Lady Gagasta käsiteltiin paljon ja yleensä niistä puhuttiin 

spektaakkelimaisesti ja ne toivat esille Kapinallisen arkkityyppiä. Yleisin huhu, jota 

tuotiin esille, oli se, että Lady Gaga oli oikeasti mies. Lady Gaga kuitenkin väläytti 

huumorintajuaan puhuttaessa pahimmista huhuistaan eräässä haastattelussa (Yonkers 

on alue New Yorkin pohjoisosissa): 

 ”When Jay asked Gaga what's her worst rumor — giving the star a platform 

 to respond to those rumors — Gaga simply said, "That I'm from Yonkers.  

http://www.rollingstone.com/music/artists/Christina-Aguilera
http://www.rollingstone.com/music/artists/bruce-springsteen
http://abcnews.go.com/Entertainment/story?id=8278249&page=1
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 There's all sorts of rumors about me, but that's my least favorite.” (Rolling 

 Stone 4)  

Kolmas media, New York Times, viesti samoja arkkityyppejä, kuin People ja Rolling 

Stone, mutta hieman erilaisin painotuksin. Eniten myöskin tässä mediassa nousi 

esille Kapinallisen arkkityyppi ja Lady Gagan outous. Yleisin kapinallisuuden 

ilmaisu oli Lady Gagan pukeutuminen, mikä teki hänestä välittömästi oudoksutun 

julkisuuden hahmon. Yksi kohahduttavimmista Lady Gagan tempauksista tähän 

päivään saakka oli hänen ”lihamekkonsa”, jota kauhisteltiin laajasti mediassa. 

Kapinallisen hahmoon liittyen Lady Gaga kaikesta spektaakkelimaisuudesta 

huolimatta tuo esille shokeeraamista syvällisempiä tarkoituksia käytökselleen: 

  

 ”Lady Gaga’s ensemble, on the other hand, was created by the Los Angeles-

 based designer Franc Fernandez (it was commissioned by the singer’s stylist, 

 Nicola Formichetti), who wrapped 50 pounds of sirloin around a corset  

 structure. Rather than Gaga’s usual stab at the surreal, the marbled meat  

 pattern and the strange beefy tails flapping at the bottom suggested some  

 kind of late seventies tie dye rocker chick outfit. And although the butcher  

 string on the steak stilettos was a clever touch, Gaga’s reason for wearing the 

 outfit — “If we don’t stand up for what we believe in, if we don’t fight for our 

 rights, pretty soon we’re going to have as much rights as the meat on our  

 bones” — was pretty much malarkey in my book. In fact, the most outrageous 

 gesture on her part was having Cher hold her bedazzled meat clutch during 

 her acceptance speech.” (New York Times 27) 

Toiseksi useiten Lady Gagasta tuotiin esille Luojan piirteitä. New York Times oli 

mediasta lähimpänä Lady Gagan käsitystä itsestään Luojana ja usein häntä tuotiin 

esille uniikkina artistina ja omana luovana itsenään: 

 ”There is nobody like Lady Gaga in part because she keeps us guessing  

 about who she, as a woman, really is. She has been praised for using her  
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 music and videos to raise this question and to confound the usual exploitative 

 answers provided by “the media.” Powers compares Gaga to the artist Cindy 

 Sherman: both draw our attention to the extent to which being a woman is a 

 matter of artifice, of artful self-presentation.” (New York Times 24) 

Kuvio 6. New York Timesin viestimät arkkityypit 

Hänen esilletuominen omana itsenään vaikutti myös siihen, että hänestä viestittiin 

paljon Tavallisen Tallaajan arkkityyppiä. Useimmin tämä näkyi siinä, että hänestä 

puhuttaessa tuotiin esille myös hänen oikea nimensä, Stefani Germanotta. Yleisesti 

oman nimen esilletuomista ei välttämättä voisi pitää Tavallisen Tallaajan arkkityypin 

viestimisenä, mutta tässäkin tapauksessa Lady Gaga on hieman erikoinen hahmo. 

Hänen omassa viestinnässään hän ei vuosina 2008-2010 tuonut kertaakaan esille 

omaa nimeään ja korosti usein sitä, ettei Lady Gaga ole pelkkä hahmo hänelle. 

Media pääsee lähemmäksi Lady Gagan mystistä hahmoa korostamalla sitä, että hän 

on kuin kuka tahansa normaali ihminen: 
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 ”On Monday, Stefani Joanne Angelina Germanotta, of the New York  

 Germanottas, and better known as the pop star Lady Gaga, was among the 

 artists who were invited to entertain the queen at the Royal Variety   

 Performance, an annual benefit for Britain’s Entertainment Artistes’  

 Benevolent Fund.” (New York Times 11) 

Rolling Stonen tapaan Lady Gagan Parantajan hahmoa tuotiin paljon esille hänen 

tekemänsä hyväntekeväisyystyön kautta. Usea artikkeli käsitteli hänen kannanottoja 

mm. feminismin ja seksuaalivähemmistön puolesta: 

 ”If you want to get a bead on the state of feminism these days, look no further 

 than the ubiquitous pop star Lady Gaga. Last summer, after identifying  

 herself as a representative for “sexual, strong women who speak their mind,” 

 the 23-year-old Gaga seemed to embrace the old canard that a feminist is by 

 definition a man-hater when she told a Norwegian journalist,“I’m not a  

 feminist.  I hail men!  I love men!”” (New York Times 24) 

Vähiten, muista poiketen, New York Times toi esille Rakastajan arkkityyppiä. 

Eräässä tapauksessa kuitenkin kerrottiin Lady Gagan ja Beyoncén yhteisesti 

videosta, joka on voimaakkaasti seksuaalinen: 

 ”In her “Telephone” video, which has in its various forms received upwards 

 of 60 million YouTube hits since it was first posted in March, Gaga plays a 

 model-skinny and often skimpily dressed inmate of a highly sexualized  

 women’s prison who, a few minutes into the film, is bailed out by   

 Beyoncé.” (New York Times 24) 

Loppujen lopuksi media oli melko yksimielinen siitä, mitä arkkityyppiä Lady Gaga 

edustaa. 93:ssa lähteessä Kapinallisen arkkityyppi nousi esille yhteensä 72 kertaa, 

mikä on huomattavasti enemmän kuin toiseksi ja kolmanneksi yleisimmät 

http://www.nytimes.com/2009/05/04/arts/music/04gaga.html
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arkkityypit, Tavallinen Tallaaja (45) ja Luoja (44). Suurimmat erot olivat medioiden 

lähestymistavoissa henkilöbrändiä kohtaan, varsinkin Luojan, Tavallisen Tallaajan, 

Parantajan ja Rakastajan hahmoja tuotiin esille monella eri tavalla. Kapinallisen 

hahmo on tässä tapauksessa erittäin looginen arkkityyppi medialle, koska sitä puoltaa 

yksi median suurimmista motiiveista, spektaakkelimaisuus.  

Kuvio 7. Median viestimät arkkityypit 

7.3 Fanien viestimät arkkityypit 

Fanien ja Lady Gagan suhde on erityinen ja erittäin läheinen. Parantajan arkkityyppi 

on suhteen tukipilari, josta kertoo Lady Gagan rooli faniensa äitinä. Tämä 

vanhemman rooli on ominainen Parantajalle, ja tässä tapauksessa se menee niinkin 

pitkälle, että tässä suhteessa Lady Gaga on Mother Monster ja hänen faninsa Little 

Monstereita. Hän haluaa pitää huolta omistaan hyvin konkreettisella tasolla. Lady 

Gaga oli jakanut Twitterissä usean videon, jonka hänen faninsa olivat tehneet tai 

jotka käsittelivät hänen fanejaan. Konkreettisimpia tapauksia oli, kun eräässä 
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videossa fanit ovat tehneet videon Lady Gagalle äitienpäivän kunniaksi. Lady Gaga 

lähestyi fanejaan seuraavalla viestillä: 

 I am so blessed to have you little monsters + gagadaily. These videos you  

 send and make for me mean the world. :*( (Twitter 3) 

Kuvio 8. Fanien viestimät arkkityypit 

Tämän faniviedon nimi oli Happy Mother Monster's Day From Gaga Daily ja se 

sisälsi yli 50:n fanin videoterveiset Lady Gagalle. Kaikissa videopätkissä toivotettiin 

hyvää äitienpäivää Lady Gagalle ja Parantajan arkkityyppi tuli esille vahvasti myös 

videon kommenteissa: 

 ”I’m the second vid (0:28). I can't describe how ecstatic I am that Gaga  

 tweeted this project - I love her so much, and I'm so glad she saw all of our 

 Little Monster Love” (Twitter 3) 
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 ”Making these videos is an excellent idea. For the first time, fans can directly 

 tell their idols how much they love them!” (Twitter 3) 

 ”I wish I was in this so I could actualy say happy mothers day mother  

 monster:).u've planted a monster seed in me which will grow and make me a 

 better artist, but for now(and always) I'm your little emo styled laguardite  

 monster ^_^....keep on doing wat u do and I hope you read this!” (Twitter 3) 

Parantajan arkkityyppi oli erittäin vahvasti esillä myös Lady Gagan Twitterissä 

julkaisemien kuvien kommentoinnissa. Jokaisessa suoraan faneille suunatussa 

viestissä Lady Gaga puhui Little Monstereista ja fanit puhuivat Mother Monsterista. 

Yksi suurimmista hyvistä teoista fanien puolesta Lady Gagan osalta oli Little 

Monstereille kunnioitetun tatuoinnin ottaminen. Parantajan ominaisuuksien 

viestiminen on vahvimmillaan juuri tekojen, enemmän kuin sanojen, takana. Näin 

Lady Gaga viesti tapahtunutta:  

  

 ”look what i did last night. little monsters forever, on the arm that holds my 

 mic. xx” (Twitter 8) 

Fanien vastaukset olivat hyvin yksipuolisia: 

 ”aww i love you Mother Monster :}” (Twitter 8) 

 ”i am on your hand !” (Twitter 8) 

 ”LITTLE MONSTER FOREVER ♥ love you so much!” (Twitter 8) 

 ”I love you mommy monster <3” (Twitter 8) 

 ”♥ mother monster, you and little monsters are forever in my heart, mind and 

 soul ♥” (Twitter 8) 
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Parantajan arkkityyppi on siis hyvin selkeä kivijalka Lady Gagan ja fanien välisessä 

suhteessa. Tätä tuo esille myös Lady Gagan fanisivusto littlemonsters.com, jossa 

yleisen Lady Gagaan suunnatun musiikillisen keskustelun lisäksi on forumeita, jotka 

ovat omistettuja mm. seksuaalivähemmistöille (LGBT=Lesbian, Gay, Bi, Trans) ja 

kiusatuille (Bullying Support): 

 

Kuva 1. Little Monsters -sivuston kiusattujen tukiryhmä 

Fanit näyttävät ymmärtävän Lady Gagan todellista luonnetta erittäin hyvin. Tämä 

näkyy myös siitä, että he tuovat voimakkaasti esille Luojan arkkityyppiä viestiessään 

Lady Gagasta. Fanit arvostavat Lady Gagan luovuuttaa erittäin korkealle, mutta 

tuovat myös paljon esille sitä, kuinka Lady Gaga saa heissä aikaan sisäisen 

luovuuden paloa. Tämä kertoo siitä, että Luojan arkkityyppi henkilöbrändin omassa 

viestinnässä on tehokasta ja haluttu viesti on mennyt selvästi perille. Yksi Lady 

Gagan linkkaama video Twitteriin sisälsi fanien ajauksia Lady Gagasta keikan 

jälkeen. Monet fanien kommenteista liittyivät juuri Lady Gagan luovaan puoleen: 

 ”I love her so much and thank her for being such a great role model for kids. 

 I love her and she does everything that I wanna do and I just wanna work 

 with her one day of my life” (Twitter 4) 

http://littlemonsters.com
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 ”It was like the Wizard of Oz and Judy Garland all over again, its like so  

 Lady Gaga” (Twitter 4) 

 There is a storyline, herself and her friends are trying to go to the Fame Ball 

 and it’s like they got lost because they take the metro and they go through so 

 many adventures. She finds a way to incorporate every song she sings into 

 that show” (Twitter 4) 

 ”She makes me feel free and I can do anything I want to, I have never cried 

 so hard in my life.” (Twitter 4) 

Myös videon kommentit toistivat samaa kaavaa ja toivat esille Luojan arkkityyppiä: 

 ”she so fantastic, love u gaga so much, bad romance best song ever!!! how u 

 create songs like that? I don't trying to play with guitar, cuz gaga's don't , I'm 

 12 , and I create songs, and almos in all my songs I've say gaga or Stefani , I 

 don't imagine pop without her, I love as she said man ***** xD, love u gaga 

 (h)” (Twitter 4) 

 ”I went to the concert on Friday here in Boston and i left with such  

 exhilaration to see such a great performance. Her message to all her fans  

 was so  inspirational and she is killer on the piano!!!!!Lady Gaga is an  

 amazing live performer and cannot wait to see her again when she comes  

 back to Boston next year in march. concert is soooo worth the money!!!!!!  

 will forever be her little monster...put your paws up little monsters and show 

 your teeth!!! woohoo!!!!!” (Twitter 4) 

Luojan arkkityyppi oli vahvasti läsnä myös Lady Gagan Twitterissä julkaisemien 

kuvien kommentoinnissa. Fanit arvostavat paljon hänen musiikillisten kykyjensä 

lisäksi hänen tyyliään. Lady Gaga sanoo, että hän tekee musiikkia faniensa vuoksi ja 
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pukeutuu faniensa vuoksi ja fanit todella osaavat arvostaa näitä hänen 

ominaisuuksiaan. Fanit kehuvat paljon Lady Gagaa ja liittävät hänet usein taiteeseen: 

 ”You are a walking piece of art!” (Twitter 9) 

 ”Aside from its perfection shows me as your reality is fantasy and its limits 

 are useless @ladygaga ♥” (Twitter 12) 

 ”OMG HOWD I MISS THIS PIC!!!! LOL!!!! <3333 i LOVEEEEEEE  

 THOSE NAILSSS!!!!! amen fahsion babyyy.” (Twitter 20) 

 ”Gaga your monsters in Argentina are waiting for you, to Tango!!!!!!!! You 

 re a real artist :D love youuu” (Twitter 22) 

Tässäkin asiassa Lady Gaga osaa vastata erittäin hyvin fanien tarpeisiin. Hänen oma 

luovuutensa nostaa esiin fanien luovuutta. Hän on luonut faneilleen mahdollisuuden 

olla luovia. l i t t lemonsters.com-sivustolla on musiikin lisäksi omat 

keskusteluryhmänsä esimerkiksi fanitaiteelle (Fan Art) ja muodille (Fashion):  

Kuva 2. Little Monsters -sivuston fanitaideryhmä 

http://twitpic.com/photos/ladygaga
http://littlemonsters.com
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Kaikenkaikkiaan fanien ajatukset brändiyhteisössä Lady Gagasta ovat kolmesta 

osapuolesta selvimmät. Lady Gaga on heille äitihahmo ja Parantaja sekä luovuuden 

ja muodin perikuva. Kerran aineistosta nousi esille myös Tavallisen Tallaajan 

hahmon ominaisuuksia, mutta nämä liittyvät niin vahvasti Parantajan hahmoon, ettei 

sillä ole suurta merkitystä tässä tapauksessa. Fanit osaavat samaistua häneen, hänen 

outouteensa ja erilaisuuteensa sekä hänen haluunsa tehdä hyvää niille, joilla on 

vaikeaa. Lady Gaga kertoi videohaastattelussaan (henkilöbrändin osiossa), että 

seksuaalivähemmistöt ovat aina tukeneet häntä, ja hänen fanien kanssa käymä 

jatkuva keskustelu kertoo hänen kiitollisuudestaan ja hänen halustaan antaa takaisin.  

7.4 Miksi henkilöbrändin, median ja brändin fanien viestimät arkkityypit 

eroavat toisistaan? 

Vaikka tämä tutkimus on sisällönanalyysi, joka perustuu yhden tutkijan näkemyksiin 

tutkimusaineistosta, ovat erot löydöksissä niin selkeitä, että niitä voidaan pitää 

merkittävinä. Henkilöbrändillä olisi Markin ja Pearsonin (2001) mukaan 

ihanteellisesti yksi merkittävä arkkityyppi, jota hän viestii. Tulkinnan 

monipuolistamiseksi jokaisesta osapuolesta tunnistetaan yksi vahvin arkkityyppi, 

sekä tilanteesta riippuen otetaan analyysiin mukaan toiseksi ja kolmanneksi 

vahvimmat arkkityypit.  

Henkilöbrändi itse edustaa selkeästi Luojan arkkityyppiä. Tämä arkkityyppi oli 

vahvin alusta (vuodesta 2008) alkaen ja säilytti pintansa loppuun (2010) asti. Lady 

Gagan tullessa julkisuuteen hän edusti jotain uutta ja ihmeellistä. Hänen persoonansa 

perustui siihen ettei mitään samanlaista ollut ennen koettu tai nähty, ja tämä loi 

suurta vetovoimaa hahmolle. Hahmon erilaisuus ja luovuus erottivat hänet vahvasti 

muista ja synnyttivät voimakkaita tunteita, sekä puolesta että vastaan, mikä loi 

pohjan vahvalle brändille. Alkuvaiheessa ei kuitenkaan ollut vielä olemassa Little 

Monstereita, Mother Monsteria tai voimakasta Parantajan hahmoa. Käännekohtana 

henkilöbrändin omassa arkkityypissä voidaan pitää toista levyä, Fame Monsteria, 

jonka myötä nämä uudet käsitteet syntyivät. Ne tekivät Lady Gagasta syvemmän ja 
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monipuolisemman hahmon. Hän on luovuuden ja muodin ruumiillistuma, mutta se ei 

vie vielä popin kuningattareksi. Hänellä oli yllättäen paljon sananvaltaa ja 

kuuluisuutta. Hän alkoi puolustaa julkisesti seksuaalivähemmistöjä, kiusattuja ja 

kaikkia, jotka eivät tunne paikkaansa maailmassa. Ajatus Little Monstereista lähti 

yhdestä kommentista keikan aikana ja yhtäkkiä mukaan tulivat symbolieja, kuten 

yhteinen käsimerkki, vahva brändiyhteisö ja käsitykset äidistä lapsineen. Tätä 

Parantajan arkkityyppiä vahvensi vielä se, että Lady Gaga loi faneilleen uuden 

käsityksen erilaisuudesta. Heidän kesken erilaisuus on normaalia, he ovat Tavallisia 

Tallaajia. Keskenään he ovat erilaisuuksiensa kanssa normaaleja ja kaikille löytyy 

paikka maailmasta, ja tuo paikka oli Little Monsters-brändiyhteisö. Tärkeimpiä 

käännekohtia Tavallisen Tallaajan esilletulossa oli Fame Monsterin uudet kappaleet, 

joiden Lady Gaga kertoi syntyneen hänen peloistaan. Tästä eteenpäin hän oli paljon 

avoimempi menneisyydestään, erilaisuudestaan ja siitä, että hän on aina tuntenut 

itsensä friikiksi. Häntä oli koulukiusattu. Hän oli ajautunut huumeriippuvuuteen, 

mutta hän oli päässyt sen yli. Hän oli ollut ihan tavallinen tyttö, joka oli tinkimättä 

seurannut outoja unelmiaan ja saavuttanut statuksen Lady Gagana. Kävi ilmi, että 

suuri ja mahtava Lady Gaga tarvitsee ihmisten tukea. Hän on haavoittuvainen eikä 

aina jaksa mennä eteenpäin. Hän joutui perumaan keikkoja ja haki paljon tukea 

faneiltaan vaikeina hetkinä. Kaikessa luovuuden ja auttamisen hahmossaan, hän oli 

myös haavoittuvainen nuori nainen, johon kaikki pienet monsterit pystyivät 

samaistumaan. 

Parhaiten Lady Gagan arkkityyppejä ymmärsivät hänen faninsa. Tämä johtuu 

osiltaan siitä, että Lady Gaga puhui suoraan heille julkisissa esiintymisissään. Hän 

erotti julkisuuden itsestään ja loi maailman, jossa vain hän ja hänen faninsa elivät. 

Fame Monsterin jälkeen ei ollut haastattelua, jossa Parantaja tai Tavallinen Tallaaja 

eivät tulleet esille. Lady Gaga jopa puhui siitä, kuinka irrallaan hän on julkisuuden 

elämästä ja muista julkisuuden henkilöistä, siitä että ainoat ystävät ovat hänen 

faninsa. Ja Little Monsterit todella ymmärsivät tämän. He kuulivat, kun Lady Gaga 

kertoi peloistaan ja vaikeasta menneisyydestään ja uskoivat, että kaikessa 

erikoisuudessaan Lady Gaga on Tavallinen Tallaaja, joka on tehnyt mahdottomasta 
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mahdollista. Tämä uusi käsitys Tavallisesta Tallaajasta teki hänestä helposti 

lähestyttävän fanien silmissä. Fanit ymmärsivät Lady Gagan Parantajan arkkityypin, 

sillä he tunsivat olonsa rikkoutuneeksi ja Lady Gaga osasi välittää heistä. Little 

Monsters-faniyhteisö perustuu toisista huolehtimiseen ja siihen, ettei kukaan ole 

toista parempi. Yhtä selkeästi fanit ymmärsivät Lady Gagan Luojan arkkityyppiä, 

mikä myös nojaa vahvasti hänen erilaisuuteensa. Tärkeimpänä kaikesta, Lady Gaga 

herätti faneissa itsessään luovuutta, jota he toivat paljon viestinnässään esille. Kuten 

aiemmin mainittua, teot puhuvat enemmän kuin sanat ja Lady Gaga ehti näissä 

muutamassa vuodessa tehdä paljon. Kertaakaan häntä ei nähty samassa asussa 

julkisesti. Hän kohahdutti sekä ihastutti pukeutumisellaan, videoillaan, kappaleillaan 

ja sanomisillaan. Erittäin suuri osa Luojan arkkityypistä fanien silmissä liittyi Lady 

Gagan pakkomielteestä muotiin. Lady Gaga on designer ja korosti paljon sitä 

haastatteluissaan. Tämän vaikutus näkyi vahvasti kiertueella, kun keikoista tuli 

paikka faneille luoda omia muotiluomuksiaan Lady Gagan hengessä. Ja tähän Lady 

Gaga myös itse kannusti. Monster Ball oli paikka faneille, jossa he saavat olla omia 

itsejään ja pukeutua juuri niin kuin Lady Gaga on heitä innostanut.  

Kaikessa erilaisuudessaan, media ei jäänyt tässä yhtälössä yksin. Totta on se, että 

media toi esille näistä kolmesta osapuolesta aivan erilaisia arkkityyppejä Lady 

Gagasta. Median kolme vahvinta arkkityyppiä olivat järjestyksessä Kapinallinen, 

Tavallinen Tallaaja ja Luoja. Näiden lisäksi media viesti selvästi eniten Rakastajan 

arkkityyppiä Lady Gagasta. Kapinallisen arkkityyppi oli selvästi yleisin median 

viestinnässä, mikä on valtava ero henkilöbrändin omaan ja fanien viestintään. 

Varsinkin alkuaikoina Lady Gagan maine rakentui hyvin kohahduttaviin julkisiin 

esiintymisiin. Tästä syystä media näki hänet pitkään Kapinallisena. Lady Gaga oli 

hyvin erottuva hahmo, joka rakasti kohahduttaa ja shokeerata. Tämä puoli hänessä 

kiehtoo ihmisiä ja media osasi tarttua tähän. Kun hän pukeutui mekkoon, joka oli 

tehty Kermit-sammakoista, media huomasi mekon shokkiarvon, eikä tuonut esille 

Lady Gagan alkuperäistä turkisten vastaista sanomaa. 
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Lady Gaga on seksuaalisesti hyvin vapaa hahmo, ja useat median artikkelit 

keskittyivät tuomaan esille esimerkiksi hänen kohahduttavia musiikkivideoitaan. 

Tietenkin Lady Gagalla oli omat syvemmät tarkoituksensa kaikelle shokkiarvolle, 

mutta mediassa keskityttiin lähinnä musiikkivideoiden viihteellisiin ja 

moraalittomiin arvoihin. Vaikka Lady Gagasta saakin median kautta äkkiseltään 

hyvin pinnallisen kuvan, toi media kaikessa reiluudessaan paljon esille Luojan ja 

Parantajan rooleja myös. Lady Gaga esiintyi myös Tavallisena Tallaajana mediassa, 

mutta aivan eri tavalla kuin fanien silmissä. Artikkelit toivat esille hänen 

ruokapaikkojaan, kömmähdyksiään, haavoittuvaisuuttaan ja taustojaan normaalina 

tyttönä New Yorkista normaaleine ongelmineen. Aineiston kolme mediaa olivat 

keskenään myös hieman erilaisia. People Magazine toi selvästi eniten esille 

Tavallisen Tallaajan arkkityyppiä. Rolling Stone toi esille Kapinallisen lisäksi paljon 

Luojan ja Rakastajan arkkityyppiä. New York Times taas toi vähiten esille 

Rakastajan arkkityyppiä ja oli kolmesta lähimpänä henkilöbrändin viestimiä 

arkkityyppejä.  

Yhteenvetona osapuolten eroista arkkityyppien viestinnässä voidaankin sanoa, että 

selkeitä eroja löytyi, mutta kaikki saivat osansa. Jos jokaisesta tekijästä pitäisi erottaa 

yksi olisivat ne henkilöbrändille Luoja, faneille Parantaja ja medialle Kapinallinen.  

Lady Gagan kannalta tärkeimpien, Little Monstereiden, kanssa viestintä oli 

samanlaista ja osapuolet selvästi ovat samalla tavalla motivoituneita viestinnässään. 

Mediaa kuitenkin ajaa täysin erilaiset motiivit. Siitä huolimatta media ei jäänyt 

yksin, vaan Lady Gaga ruokki nerokkaasti median erilaisia motiiveja, joka takasi 

hänelle paljon näkyvyyttä mediassa monipuolisesti. Hän saavutti tempauksillaan ja 

olemuksellaan erittäin paljon näkyvyyttä, joka hyödytti sekä häntä että mediaa. Lady 

Gagan suhde molempiin osapuoliin oli siis voimakas. Hän kiinnosti valtavasti sekä 

mediaa että fanejaan ja molemmat hyötyivät suhteesta henkilöbrändin kanssa. Media 

sai paljon näkyvyyttä kohahduttavilla jutuillaan ja fanit saivat turvallisen paikkansa 

maailmassa. 
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7.5 Henkilöbrändin, median ja fanien motiivit tarinoiden kertojina 

Henkilöbrändi itse edusti voimakkaimmin Luojan arkkityyppiä, jota motivoi vakaus. 

Seuraavaksi eniten henkilöbrändi itse edustaa Parantajaa ja Tavallista Tallaajaa, joita 

motivoivat vakauden lisäki yhteisöllisyys. Tästä voidaan päätellä, että Lady Gaga 

itse hahmona arvostaa eniten vakautta. Vakaus arkkityyppien tapauksessa tarkoittaa 

vahvojen rakenteiden luomista maailmaan. Luoja pyrkii luomuksillaan rakentamaan 

merkityksiä maailmalle. Luojan rooli maailmassa on innovoida ympäristöään 

kaikella tavalla. Parantaja rakentaa maailmaa muiden ihmisten kautta, välittäen 

enemmän muista kuin itsestään. Hän osaa ottaa huomioon ihmisten tarpeet ja saa 

heidät tuntemaan olonsa turvalliseksi ja hoivatuiksi. Elämän alati kasvava 

epävarmuus luo tarpeen juuri tällaisille hahmoille. (Mark & Pearson 2001: 205-207.)  

On hieman yllättävää, että niinkin villi hahmo kuin Lady Gaga arvostaisi vakautta, 

mutta tämä motivaatio on kuitenkin looginen. Hän on luonut uuden maailman 

itselleen, joka on irrallaan muista. Tämä maailma perustuu antamisen logiikkaan, 

muiden auttamiseen ja erilaisuuksien rikkauteen. Parantajan hahmo rakentaa pohjan 

vakaudelle ja Luojan hahmo korostaa sitä, että kaikki saavat tuoda itseään esille juuri 

niin kuin haluavat. Tämän lisäksi, Lady Gagan tarve yhteisöllisyydelle Tavallisen 

Tallaajan hahmon kautta luo täydellisen liiton vakauden kanssa. Hänen käsityksensä 

Tavallisen Tallaajan hahmosta tekee hänestä helposti lähestyttävän hänen faniensa 

silmissä, joiden elämä usein on hyvin epävakaata ja erilaista. Tavallista Tallaajaa 

motivoi yhteisöllisyyteen tarve luoda paikka, jossa kaikki ovat samanarvoisia. Tämä 

tulee vahvasti esille Lady Gagan aktivismissa esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä ja 

koulukiusattuja kohtaan. Tavalliset Tallaajat eivät välitä siitä, muuttavatko he 

maailmaa, vaan he haluavat elää maailmassa, jossa heidät hyväksytään. (Mark & 

Pearson 2001: 161-164.) 

Fanit ja Lady Gaga jakavat paljon samoja arvoja ja ihannoivat samoja asioita. Heillä 

on todistetusti vahva yhteys toistensa kanssa, mutta tarkoittaako tämä myös sitä, että  

viestinnässä heitä motivoivat samat asiat? Fanien osallistumista brändiyhteisöissä 
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motivoivat eniten viihdyttävyys, identiteetin esilletuominen, yhteisöllisyys ja 

voimaantuminen. Lady Gagalla on paljon viihdearvoa, mutta tässä tapauksessa 

suurimman hyödyn tästä viihdearvosta saa media. Fanit tosin luultavasti nauttivat 

tästä viihdearvosta, mutta se ei aja heitä viestintään. Kaikki muut fanien motivaattorit 

ovat  vahvasti esillä heidän arkkityyppisessä viestinnässä. Näistä vahvimpana näkyy 

yhteisöllisyys. Koko ajatus Little Monstereista perustuu yhteisöllisyyteen, siihen että 

kaikilla on paikka tässä maailmassa eikä kukaan ole muiden yläpuolella, ei edes itse 

äitihirviö Lady Gaga. Yhteisöllisyys konkretisoituu näissä symboleissa, kuten 

monsteri-käsimerkissä ja Little Monsters -faniyhteisössä. 

Fanien viestinnässä tuli myös toistuvasti esille se, kuinka Lady Gaga antaa voimaa 

faneilleen. Voimaa heidän luovuutensa esilletuomiseen, voimaa omana itsenä 

olemiseen ja voimaa elämän vastoinkäymisissä. Fanit selvästi saavat paljon tältä 

suhteelta. Kommunikointi Parantajan kanssa oli tehokkaammillaan, kun se perustuu 

empatiaan, kaikki osapuolet kuuntelevat, viestintä on jatkuvaa ja johdonmukaista ja 

osapuolten välillä vallitsee vahva luottamus. (Mark & Pearson 2001: 217.) Voidaan 

sanoa, että Lady Gaga on onnistunut luomaan täydellisen maailman Parantajalle. 

Lopulta kaikki nämä asiat vaikuttavat siihen, että fanit kehittyvät ihmisinä. Lady 

Gagan luovuus saa heidät rakentamaan omaa identiteettiään sekä tuomaan sitä esille. 

Pointtina tässä motivaattorissa ei niin paljoa itsensä kehittäminen kuin hyväksyminen 

itsensä sellaisena kuin on. Vaikka yhteisön voima ja koko ovat valtavia, menee Lady 

Gagan vaikutus yksilön tasolle, ja saa ihmiset julistamaan asioita joista he ovat 

ylpeitä omassa itsessään. Tämä näkyy erityisesti littlemonsters.com-sivustolla, joka 

on täydellisen avoin paikka oman identiteetin esilletuomiseen. Kaikesta tästä voidaan 

vetää johtopäätös, että Lady Gaga onnistuu erittäin hyvin ruokkimaan useimpia 

fanien osallistumisen motivaattoreita, ja se on ollu sekä Lady Gagan menestyksen 

kulmakiviä että tarjonnut faneille sisältöä ja merkityksiä elämään. Tämä on tärkeää, 

koska brändi-identiteetin tietoisella viestinnällä voi lisätä brändiuskollisuutta, joka 

auttaa ihmisiä saamaan sisältöä elämälleen. (Mark & Pearson 2001: 45.) 

http://littlemonsters.com
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Median motivaattorit; trivialisoituminen, kaupallistuminen, spektaakkelinhakuisuus 

ja apaattisuus ovat vahvasti esillä arkkityyppien viestinnässä. Sirpaloitumisesta ei 

tässä tapauksessa kannata keskustella, sillä tutkimuksessa käsiteltiin vain 

populäärimedioita. Trivialisoituminen, yksityisten asioiden julkistaminen, oli 

pohjana erittäin useassa artikkelissa. People toi esille Tavallisen Tallaajan 

arkkityyppiä ja kertoi kömmähdyksistä ja Lady Gagan tavallisuudesta kaikista 

vahviten. Muutkin mediat osallistuivat trivialisoitumiseen ja yleensä se liittyi juuri 

Tavallisen Tallaajan arkkityyppiin. Monissa artikkeleissa puhuttiin Lady Gagan 

peloista, ihmissuhteista, huumeongelmista ja hänen perheestään. Tässä mielessä 

trivialisoituminen ja Tavallinen Tallaaja ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa.  

Kaupallistumisen motiivi oli voimakkaiten esillä viihteellisimmässä mediassa, 

People Magazinessa, ja siihen voidaan liittää spektaakkelinhakuisuuden motiivi. 

Spektaakkelinhakuisuus oli voimakasta kaikissa medioissa. Lady Gagan shokeeraava 

käytös motivoi mediaa kerta toisensa jälkeen tuomaan esille Kapinallisen hahmoa. 

Lady Gagan viestinnässä tämä hahmo nähdään Luojan hahmona. Hänen itsensä 

mukaan hän tekee performanssitaidetta ja kaikelle hänen tekemälleen ja pukemalleen 

on syvällinen tarkoitus, jota hän haluaa tuoda julkisuuteen. Vaikka asia onkin näin, 

ajaa median kaupallisuus mediaa keskittymään tärkeiden asioiden sijasta siihen, mikä 

ihmisiä kiinnostaa. Ei siihen mikä olisi ihmisten kannalta tärkeintä. Lady Gagan 

viesti siis hukkuu median kaupallisuuteen ja spektaakkelinhakuisuuteen median 

viestinnässä ja Luoja kääntyy Kapinalliseksi. Toisaalta Lady Gaga itse sanoi 

haastatteluissaan, että hän ei välitä mediasta ja shokeeraava käytös on hänelle vain 

työkalu, jolla hän tuo tärkeämpiä asioita esille. Joten Lady Gagan shokeeraava 

käytös ei ole vahinko, ja samalla se sattuu ruokkimaan median motiiveja erittäin 

hyvin.  

Media toi kaikista osapuolista eniten esille Rakastajan arkkityyppiä, joka myös tässä 

tapauksessa ruokkii median motiiveja spektaakkeleihin, trivialisoitumiseen ja 

kaupallistumiseen. Vanha totuus on, että seksi myy, ja selvästi se näyttää olevan 

vieläkin totta. Rakastajan arkkityyppi sekoittui helposti Kapinallisen arkkityyppiin, 



!79

mikä myös tukee median motiiveja. Kun media kertoo asioista, jotka ihmisiä 

kiinnostavat ennemmin kuin, mitä ihmiset tarvitsevat, muuttuu median viestintä 

herkästi apaattiseksi. Tästä hyvä esimerkki on se, kun Lady Gagasta uutisoitiin 

People Magazinessa sen vuoksi, että hän oli saapunut MTV Video Music Awards-

gaalaan Kermit-sammakko deittinään. Tätä uutista oli jaettu sosiaaliseen mediaan yli 

500 kertaa, enemmän kuin mitään muuta uutista Peoplesta kyseiseltä ajanjaksolta. 

Median puolustukseksi voidaan kuitenkin sanoa, että Lady Gagan viesti meni perille 

kaikesta huolimatta erittäin usein. Luojan ja Parantajan hahmoa tuotiin paljon esille, 

mutta tässä tapauksessa niiden viestiminen oli usein sisällytetty artikkelien 

leipätekstiin, usein kohahduttavien aiheiden ja otsikoiden taakse.  

Arkkityypeillä ja viestinnän motiiveilla on selviä ja vahvoja yhteyksiä keskenään. 

Tämän tutkimuksen perusteella henkilöbrändi, media ja fanit ovat motiiviensa 

ajamana usein hyvin itsekkäitä. Media tuo esille niitä asioita, mitkä lisäävät myyntiä 

ja huomioarvoa, sillä kilpailu alalla on todella kovaa. Fanit haluavat tukea ja turvaa 

elämänsä kamppailuihin, ja Lady Gaga tarjoaa heille omaperäisen hahmon, joka on 

selvinnyt samanlaisista kamppailuista. Henkilöbrändin viestintä ei tässä tapauksessa 

ole omien motiivien ajamaa, vaan enemmänkin muiden motiivien ruokkimista. Tästä 

huomiosta nousee kysymys, voiko brändi hallita omaa brändi-imagoaan median ja 

fanien ympäristössä siten, että se vastaisi brändin omaa identiteettiä? Voivatko 

brändit olla yksiulotteisempia, vai vaatiiko vahvan brändin rakentaminen 

nykypäivänä moniulotteista brändi-identiteettiä ja edustaa useita arkkityyppejä eri 

osapuolille?  
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia arkkityyppisiä hahmoja 

henkilöbrändistä viestitään ja miksi hahmot eroavat toisistaan. Tässä luvussa 

syvennytään edellisessä luvussa löydettyihin aineistolöydöksiin, joilla vastattiin 

tutkimuksen tavoitteisiin, ja tuodaan esille tutkimuiksen teoreettinen kontribuutio. 

T ä m ä n j ä l k e e n t u o d a a n e s i l l e l i i k k e e n j o h d o l l i s e t s u o s i t u k s e t , 

jatkotutkimusehdotukset sekä keskustellaan tutkimuksen reliabiliteetista ja 

validiteetista. 

8.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Teoreettisiä johtopäätöksiä on hyvä lähteä tarkastelemaan edellisessä luvussa 

tehtyjen aineistolöydösten kautta, jotka ovat nähtävillä kuviossa 9. Edellinen luku 

vastasi tutkimuskysymyksiin ja tämän osion tarkoitus on katsoa noita löydöksiä 

vanhan teoria kautta. Osa aineistosta tuki teoriaa, osa oli sen kanssa ristiriidassa ja 

osa loi uusia näkökulmia vanhan teorian lisäksi. Kaikkia kolmea osapuolta 

käsitellään erikseen, ja jokaisen osapuolen kohdalla motivaattoreiden kautta 

syntyneiden arkkityyppien yhteyttä viestintään tuodaan ilmi uusien 

teoriakontribuutioiden kautta. 

8.1.1 Henkilöbrändi 

Lady Gaga on kaikilla mittareilla mitattuna erittäin vahva henkilöbrändi. Hänellä on 

selvä yhteys faneihinsa, joka näkyy kaikessa mitä hän tekee. Brändin humaanit 

ominaisuudet vetoavat kuluttajiin, kun he voivat heijastaa itsestään samoja 

ominaisuuksia. Ominaisuuksia, jotka vahvistavat artistien henkilöbrändiä ovat 

esimerkiksi ammattitaito, design, monipuolisuus ja kuuluisuus. (Chuang & Ding 

2013.) Lady Gagan fanit todella osaavat heijastavat itseään ja luovat identiteettiään 

Lady Gagan kautta, mistä kertoo Parantajan arkkityypin voima. He osaavat arvostaa 

hänen musiikkiaan omaperäistä designiaan Luojan arkkityypin kautta. Nämä kaksi 

arkkityyppiä ovat vahvasti sidoksissa fanien viestinnän motivaattoreihin; 
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yhteisöllisyyteen, oman identiteetin rakentamiseen ja voimaantumiseen. Media 

jatkuvalla viestinnällään lisää Lady Gagan kuuluisuutta, sillä henkilöbrändin   

arkkityyppien viestintä palvelee median motiiveja trivialisoitumiselle, 

spektaakkelimaisuudelle ja kaupallisuudelle. Kaikkien näiden ominaisuuksien 

voimakkuus voi lisätä sitoutumista, tyytyväisyyttä, luottamusta ja ostoaikeita brändiä 

kohtaan. (Chuang & Ding 2013.) Arkkityyppien voima on siis vahvasti yhteyksissä 

henkilöbrändien voimaan. Tarkasteltaessa Lady Gagaa arkkityyppien kannalta, 

nähdään paljon selviä yhteyksiä hänen hahmonsa ja hänen menestyksensä välillä. Ei 

voi mennä sanomaan, että Lady Gaga olisi tutustunut arkkityyppeihin, mutta niiden 

ominaisuuksista on selvästi ollut hänelle hyötyä. 

 

Kuvio 9. Henkilöbrändin, median ja fanien viestimät arkkityypit 

Kiintymystä lisäsivät tarpeet autonomisuudelle, yhteisöllisyydelle ja kompetenssille, 

ja Lady Gaga selvästi herättää näitä ominaisuuksia faneissaan. Tässä tapauksessa 

jopa kompetenssi, fanien sisäisen Luojan arkkityypin herätteleminen, on tehokasta.  
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Kompetenssilla ei nähty aiemmassa tutkimuksessa olevan todistetusti negatiivista tai 

posiivista merkitystä kiintymyksen saavuttamisessa, mutta tämä tutkimus on luonut 

vahvan yhteyden kompetenssin ja Luojan arkkityypin välille. Lady Gaga todistaa, 

että yksi Luojan arkkityypin peruspilareista on kannustaa ihmisiä luovuuteen. Nämä 

kolme tarvetta ovat hyvin tärkeitä, sillä kiintymys toimii suhteen suojana, estäen 

kuluttajan loikkausen muualle, parantaa brändiuskollisuutta, madaltaa ostokynnystä 

(Thomson, MacInnis & Park 2005) ja helpottaa anteeksiantoa brändiä kohtaan 

negatiivisessa kokemuksissa (Ahluwalia, Unnava & Burnkrant 2001). 

Brändien myytit sijoittuvat usein populistisiin maailmoihin, jotka ovat irrallaan ja 

edustavat ihmisten haaveita ja unelmia. Marlboro-mies elää villissä lännessä, 

Corona-olut maistuu parhaiten meksikolaisella rannalla ja Harley Davidson-

moottoripyöriä ajavat lainsuojattomat motoristit. (Holt 2004: 9.) Lady Gaga osoittaa, 

että tällaisilla populistisilla uusilla maailmoilla on merkitystä henkilöbrändien 

rakentamisessa. Hän on luonut itselleen uuden maailman, jota hänen faninsa 

kansoittavat. Hänen oman maailmansa rakenteita ovat symbolit kuten Haus of Gaga, 

Little Monsters ja hänen käsityksensä julkisuudesta irtaantuneena hahmona, 

tulevaisuuden ikonina. Hän korostaa sitä, ettei hän ole Stefanie Germanotta. Hän on 

Lady Gaga.  

Useiden tutkimusten mukaan brändien on tärkeää tarkkaan miettiä millainen haluaa 

kuluttajien silmissä olla ja pysyä sillä tiellä. (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & 

Wiertz 2013; Thomson 2006.) Lady Gagan tapauksessa brändin hahmo oli alusta 

alkaen tarkkaan mietitty ja sillä oli selkeä sanoma. Kuitenkin näiden kolmen vuoden 

aikana henkilöbrändi sai uusia merkityksiä, joka sai Parantajan ja Tavallisen 

Tallaajan hahmon nousemaan pintaan. Lady Gaga siis muuttui arkkityyppinä vuosina 

2008-2010. Uransa alussa hän oli selvä Luoja, mutta Parantaja ja Tavallinen Tallaaja 

nousivat esille siinä vaiheessa, kun fanit alkoivat niitä kaivata. Koko symbolismi 

äitimonsterista lapsineen alkoi yhdestä huudahduksesta keikalla, mikä loi 

luonnollisen tarpeen Parantajalle. Hänen uusi käsityksensä Tavallisen Tallaajan 

hahmosta teki hänestä helposti lähestyttävän kohderyhmän silmissä, koska hänen 
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kohderyhmänsäkin on yhtä erilainen kuin Lady Gaga itse. Kuluttajalähtöisiä 

bränditarinoita voidaan ajatella olevan lisä brändin omiin tarinoihin, mutta ne voivat 

antaa myös uusia merkityksiä brändi-identiteetille. Brändien tulisi ymmärtää miksi 

kuluttajat kertovat tarinoitaan, millaisia tarinoita he kertovat ja haluavat kertoa, sekä 

miten verkostojen luonteet vaikuttavat tarinoiden leviämiseen, koska positiiviset 

kuluttajalähtöiset bränditarinat lisäävät brändin tehoa. (Gensler ym. 2013.)  

Rauhalan ja Vikströmin (2014) mukaan viestittävän brändi-identiteetin tulisi vastata 

saavutettua brändi-imagoa. Tältä kannalta aineiston tarkastelu on erittäin 

mielenkiintoista, sillä brändi-identiteetti ja brändi-imago eivät Lady Gagan 

tapauksessa aina kohtaa. Lady Gaga edustaa useita arkkityyppejä, usein myös eri 

osapuolille hyvin erilaisia. Mark ja Pearson (2001) perustivat teoriansa siihen, että 

brändien tulisi löytää identiteetin kautta yksi oma arkkityyppinsä ja pysyä sillä tiellä. 

Tämä tutkimus kuitenkin todistaa, että kuluttajilla ja medialla on suuri vaikutus 

brändin imagoon, joka vaikuttaa vahvasti brändin identiteettiin. Vaikka 

henkilöbrändin imago ja identiteetti on tärkeää miettiä tarkkaan ja toteuttaa 

johdonmukaisesti, on haastavaa pysyä johdonmukaisena ja yksiulotteisena alati 

muuttuvassa maailmassa. Erittäin tärkeää henkilöbrändille on kaiken muutoksen 

keskellä autenttisuus. Sielunsa myyminen ja opportunismi pilaavat suhteen perustan. 

Artistin täytyy olla lavan ulkopuolella täysin oma autenttinen itsensä. Näyttely, 

epäaitous tai tietyn imagon pakonomainen tavoittelu vähentävät luotettavuutta 

kuluttajien silmissä ja pahimmassa tapauksessa henkilöbrändistä tulee teeskennelty. 

(Thomson 2006.) Tärkeintä on siis olla aito ja edustaa jotain. Lady Gaga todistaa 

myös sen, että on tärkeää sopeutua ja muuttua tarpeen mukaan. Oman ympäristön 

toimijoiden muuttuviin tarpeisiin täytyy vastata, mutta täytyy pysyä aitona. Kyse ei 

ole välttämättä siitä, että brändien täytyisi muuttua kysynnän alla, vaan enemmänkin 

siitä, että brändien täytyy osata mukautua uusiin tilanteisiin menettämättä kasvojaan 

vanhan yleisön edessä.  

Aiemmasta teoriasta nousi ilmi, että jos henkilöbrändi saa heti alussa aikaan 

negatiivisia konnotaatioita, markkinointia on vaikeaa kääntää jatkossa tehokkaaksi.  
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Tämän vuoksi tärkeää olisi henkilöbrändin identiteetti määriteltävä tarkkaan ennen 

mitään viestintää. (Gensler, Völckner, Liu-Thompkins & Wiertz 2013.) Tämän 

tutkimuksen perusteella asia ei ole aivan näin. Henkilöbrändien luomisessa ja 

markkinoimisessa tulee ennemminkin olla aito ja mukautuva. Mukautuminen tässä 

tapauksessa tarkoittaa ennemminkin sopeutumista ympäristöön kuin muuttumista. 

Lady Gaga oli Luoja, Kapinallinen ja Parantaja. Ja vaikka media antoikin 

henkilöbrändille osansa negatiivisuudesta, Lady Gagan luoma sisältö shokeeraavien 

tempausten takana näkyi usein negatiivisuuden läpi. Aitous ja inhimillisyys 

useimmiten voittavat negatiivisuuden.  

8.1.2 Fanit 

Kuluttajat heijastavat itseään, kokemuksiaan ja päätöksiään tarinoiden kautta ja 

yrittävät tarinoiden avulla, sekä tietoisesti että alitajuntaisesti, käsittää maailmaa 

(Woodside, Sood & Miller 2008). Tarinankerronta on aktiviteettina siis hyvin 

humaani. Ihmisen koko persoona ja identiteetti rakentuvat tarinoista, joita he kertovat 

itsestään ja muista (Baker & Boyle 2009). Fanit todella elävät elämäänsä Lady 

Gagan kautta. He osallistuvat brändiyhteisöissä, kommunikoivat Lady Gagan kanssa, 

pukeutuvat Lady Gagan hahmoiksi keikoille ja käyttävät symboleja ilmaisemaan 

yhteyttään Lady Gagaan.  

Little Monsters on brändiyhteisönä erityisen vahva ja brändiin läheinen. Vahvaa 

brändiyhteisöä määrittelivät yhteinen ajatusmaailma, rituaalit ja traditiot sekä 

moraalisen vastuun tunne. Yhteinen ajatusmaailma tarkoittaa jäsenten välistä 

samankaltaista suhtautumista brändiin, ja samalla yhdistävää, jopa negatiivista, 

suhtautumista kilpaileviin brändeihin. Rituaalit ja traditiot sisältävät tarinoiden 

jakamista, brändin historian kertaamista, vanhojen logojen esittelyä tai symbolisia 

eleitä tai kuvia jäsenten välillä. Moraalisen vastuun tunne johtaa yhteisön sisäiseen 

toimintaan, kuten brändi-informaation levittämiseen ja muiden jäsenten 

uskollisuuden  kannustamiseen. (Muniz & O’Guinn 2001.) Jokainen näistä esiintyy 

vahvasti fanien toiminnassa ja viestinnässä henkilöbrändistä. Fanit ovat 
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brändiyhteisössä aktiivisia ja ylpeitä osallisuudestaan henkilöbrändiin. Kuluttajien 

osallistuminen brändiyhteisöissä viestintään lisää uskollisuutta ja ostoaikeita brändiä 

kohtaan, lisää jäsenten suusanallista viestintää sekä suojaa brändiä kilpailijoilta 

(Algesheimer, Dholakia & Herrman 2005). Henkilöbrändeille on todella 

hedelmällistä rakentaa vahvoja brändiyhteisöjä. Brändiyhteisö kannattaa määritellä, 

jotta fanit voivat identifioida itsensä yhteisön jäseniksi. Kommunikointi yhteisössä ja 

henkilöbrändin kanssa tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Little Monsters 

yhteisönä todistaa tämän. Se on faneille suuri osa heidän identiteettiään, kuten se on 

myös Lady Gagalle.  

Brändiyhteisöt eivät ole vain kuluttajia varten, vaan onkin tärkeää, että myös brändi 

osallistuu aktiivisesti yhteisöjen toimintaan kommentoiden ja luoden sisältöä 

(Gensler ym. 2013). Tässä myös Lady Gaga on erittäin onnistunut, sillä hän 

kommunikoi jatkuvasti faniyhteisönsä kanssa ja se on ilmeisen tehokasta. Brändien 

tulisikin ymmärtää miksi kuluttajat kertovat tarinoitaan, millaisia tarinoita he 

kertovat ja haluavat kertoa, sekä miten verkostojen luonteet vaikuttavat tarinoiden 

leviämiseen, koska positiiviset kuluttajalähtöiset bränditarinat lisäävät brändin tehoa. 

(Gensler ym. 2013.) Totta on se, että tunnettujen henkilöiden saattaa olla hankala olla 

lähestyä valtavaa fanijoukkoa yksityisellä tasolla tai edes seurata mitä faniyhteisössä 

tapahtuu. Lady Gaga tässä kuitenkin onnistuu esimerkillisen hyvin. Yksi syy tähän 

on vahva symboliikan käyttö. Symbolit, kuten Mother Monster/Little Monsters tai 

Haus of Gaga ovat yksinkertaisia ja edustavat selkeästi Lady Gagan ja fanien välistä 

suhdetta. Mother Monster on Parantajan ilmentymä ja Haus of Gaga ilmentää 

vahvasti Luojan arkkityyppiä.  

Lady Gaga myös todistaa sen että teot merkitsevät enemmän kuin sanat 

bränditarinoiden kertomisessa. Esimerkiksi voidaan nostaa, vaikkapa Lady Gagan 

Twitterissä julkaisema kuva tatuoinnista, jonka hän oli ottanut Little Monsteriensa 

kunniaksi. Tatuointi pysyy iholla koko loppuelämän ja kertoo varmasti faneille 

enemmän kuin tuhat sanaa. Ylipäätään, Lady Gagan käytös, pukeutuminen ja 

asenteet tulivat hyvin konkreettisesti esille kaikessa mitä hän teki. Loppujen lopuksi 
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tarinankerronta on enemmän tekemistä kuin kerrontaa. Puhua voi vaikka kuinka 

paljon, mutta sanojen merkitykset usein kalpenevat tekojen rinnalla. (Rauhala & 

Vikström 2014: 241-243.) Henkilöbrändien tapauksessa tämä tarkoittaa selkeää 

sanomaa ja konkreettisia tekoja. Henkilöbrändien täytyy heittäytyä ja tehdä asioita, 

mitä normaalit ihmiset eivät välttämättä tekisi. Heidän täytyy tällä tavoin, 

konkreettisesti tai symbolien kautta, osata kommunikoida fanien kanssa, jotta he 

tulisivat ymmärretyksi. Kaikki tämä suosii sitä käsitystä, että arkkityypit ovat vahva 

kommunikoinnin pohja brändiyhteisöissä.  

Ben Mcconnell (2006) toi esille 1%:n säännön, jonka mukaan sosiaalisessa mediassa 

n. 1% tuottaa aktiivisesti sisältöä, 9% kommentoi ja jakaa sisältöä ja jopa 90% seuraa 

passiivisesti (via Rauhala & Vikström 2014: 236). Vaikka tämä sääntö onkin hyvin 

yleistävä, kuvaa se ihmisten käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa. Vaikka monet 

brändiyhteisöt ovat valtavia kooltaan, yleensä vain pieni joukko jäsenistä osallistuu 

sisällöntuottamiseen. Little Mosters vaikuttaa olevan poikkeus tähän sääntöön. 

Brändiyhteisön jäsenet olevat erityisen fanaattisia ja hakevat brändiyhteisöistä 

yhteisöllisyyttä, sisältöä sekä rakentavat identiteettiään muiden jäsenten kautta. 

Koska näin usea motivaattori on läsnä yhteisön toiminnassa, voidaan ajatella, että se 

myös kannustaa useita faneja viestimään yhteisössä. Ja fanit ovat myös oma-

aloitteisia, mistä kertovat mm. fanien tekemät videot henkilöbrändille, joihin on 

osallistunut kymmeniä ja jopa satoja faneja. Oma-aloitteisuus ei kuitenkaan synny 

itsestään, joltakin ajatus on nähin videoihin löydyttävä. Nämä ”superfanit” ovat 

erityisen tärkeitä innostajia brändiyhteisöissä, sillä mitä kauemmin jäsen on kuulunut 

brändiyhteisöön, sitä lojaalimpi hän brändille on ja sitä enemmän hänellä on 

sananvaltaa yhteisössä muiden jäsenten silmissä. (Muniz & O’Guinn 2001.)  

8.1.3 Media 

Eri mediat korostivat henkilöbrändin eri puolia, toisinaan hyvin eri tavalla mitä Lady 

Gaga itse tarkoitti. Media on nykyään suunnattoman laaja käsite, eikä yhdelläkään 

brändillä ole valtaa hallita sitä. Henkilöbrändeillä ei enää nyky-yhteiskunnassa ole 
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mahdollista täysin hallita omaa julkisuuskuvaansa. Informaatio voi levitä 

sekunneissa ympäri maailmaa, eikä sitä kerran sanottuaan saada enää takaisin. Jos 

haluaa selvitä internetin ja median loputtomasta tiedonjanosta, täytyy ihmisiin yrittää 

vaikuttaa tietoisella tasolla olematta sensoroiva tai kontrolloiva. (Mark & Pearson 

2001: 157.) Tässä Lady Gaga on esimerkkitapaus. Hän on otsikoissa jatkuvasti, 

mutta hänen kuuluisuutensa perusteella siitä ei näytä olevan minkäänlaista haittaa 

hänelle. Klassinen sanonta kuuluukin: kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta. Tämän 

tutkimuksen perusteella ei tietenkään tätä voi yleistää, mutta henkilöbrändien 

tapauksessa saavutettu julkisuus on todella monimuotoista. Median kaupallisuus ajan 

spektaakkelinhakuisuutta ja trivialisoitumista, niin että kiinnostavista 

henkilöbrändeistä kaivetaan kaikki esille. Oli se sitten kaatuminen kadulla tai 

menneisyyden huumeongelmat. Lady Gaga on suoraan sanonut, ettei välitä mediasta, 

sillä me elämme kauheassa mediakeskeisessä yhteiskunnassa. Vaikka hän on 

jatkuvasti median hampaissa, niin hyvässä kuin huonossa, se ei näytä vaikuttavan 

häneen millään tavalla. Hän vaikuttaa täydellisen riippumattomalta ja 

välinpitämättömältä median suhteen, mutta samalla hän on hyvin mediakeskeinen 

hahmo. Media on hänellä hallussa, koska hän ei yritä vaikuttaa siihen millään tavalla. 

Miten bränditarinat mediassa sitten syntyvät? Bränditarinat saattavat olla 

onnekkaitakin sattumia, joihin media luo narratiivin, mutta brändeillä on myös 

mahdollisuus hallita näitä tarinoita. (Wilner ym. 2014.) Puhuttaessa Lady Gagan 

suhteesta mediaan, henkilöbrändi näyttää olevan täysin median vietävissä, mutta 

totuus on aivan toinen. Voisi luulla, että kun brändiä tutkitaan mediassa erittäin 

tarkasti, usein ja kyseenalaisessa valossa, se loisi vain negatiivisia bränditarinoita. 

Lady Gaga kuitenkin todistaa, että hänen tapauksessaan shokeeraava ja kapinallinen 

käytös on harkittua median hallintaa. Hän tarkoituksensa on päästä kohahduttaviin 

otsikoihin käytöksellään. Hän haluaa olla erilainen ja korostaa sitä kaikessa 

tekemässään. Mediassa informaation levittämisen tilalle on tullut asioiden 

sensaatiomaisuus ja dramatisointi (Charaudeau 2006 via Wilner 2014). Yhtälailla 

median muuttuessa täytyy brändienkin muuttua. Lady Gagaa pidetään uniikkina 

kummajaisena, omassa maailmassa elävänä pop-taiteilijana. Koska hän on paljon 
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otsikoissa, hänellä on myös paljon sananvaltaa. Useimmat kauhistelivat hänen 

kantamaa lihamekkoaan, mutta hänelle se oli kannanotto eläinten oikeuksien 

puolesta. Useat eivät nähneet pintaa syvemmälle, mutta todennäköisesti hänen 

faneilleen ja eläinoikeusjärjestöille tämä shokeeraavan tempauksen takana piilevä 

viesti oli todella tärkeää. Henkilöbrändeille on tämän tutkimuksen perusteella paljon 

hyötyä median levittämistä tarinoista, jos niihin saa syvällisempää sisältöä. Jos Lady 

Gaga olisi huvikseen pukeutunut lihamekkoon juhlagaalassa, häntä pidettäisiin täysin 

kahjona niin median kuin fanien ja eläinoikeusjärjestöjen mielessä. 

Lady Gaga on luonut itsestään hahmon, joka pienemmälläkin tempauksellaan 

aiheuttaa mediassa draamaa, ja levittää brändisanomaansa. Median viestit ovat 

visuaalisia, viihteellisiä, helppoja ja ne vievät nopeasti huomion sekä rohkaisevat 

ihmisiä passiivisuuteen. Tämä saattaa johtaa siihen, että asiat, tapahtumat ja 

kulttuurit saavat mediassa näkyvyyttä sen mukaan, mitä spektaakkelimaisempia ne 

ovat. (McKee 2005.) Lady Gaga on ennen kaikkea visuaalinen hahmo, ja on alusta 

asti osannut hyödyntää symbolien voimaa. Tosiasia on se, että Lady Gaga kilpailee 

kansan silmissä ihan samasta palstatilasta kuin ulkopoliittiset ongelmat tai urheilu-

uutiset. Ihmisillä on rajallinen aika median huomiolle ja median uusia motiiveja 

kannattaa käyttää hyödyksi, kuten Lady Gaga tekee. Hän on selvästi kaupallinen 

hahmo. Median kaupallistumisessa olennaista on, että uutiset ovat helposti 

kulutettavissa, vailla kriittistä ajattelua. Kuvan voima on ottanut valtaa sanan 

voimalta ja fokus on kääntynyt vakavista poliittisista asioista urheilijoiden ja 

kuuluisuuksien elämän ihannointiin ja tarkkailemiseen. (McKee 2005.) Olisiko 

eläinten oikeuksista lehdessä kirjoittaminen ollut yhtä tehokasta henkilöbrändin sekä 

hänen sanomansa kannalta, kuin lihamekkoon pukeutuminen juhlagaalassa? Kuvan 

voimaa ei kannata yhdenkään henkilöbrändin aliarvioida. Visuaalisuutta kannattaa 

käyttää hyväkseen, jos haluaa saada sanomansa median valtavan informaatiotulvan 

läpi. Kun visuaalisuuden yhdistää tärkeään sanomaan, menee viesti 

todennäköisemmin perille. 
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8.2 Liikkeenjohdolliset suositukset 

Ensiksi, tämä tutkimus antoi liikkeenjohtajille näkemyksen henkilöbrändien 

maailmaan median ja fanien välissä. Vaikka osapuolten suhteet, henkilöbrändin 

identiteetti ja toimiala vaikuttavat brändiympäristöön voimakkaasti, antaa tämä 

tutkimus esimerkin siitä, millä tavalla henkilöbrändin viestintä vaikuttaa median ja 

fanien viestintään henkilöbrändistä. Lady Gaga on hyvä esimerkki vahvasta 

henkilöbrändistä, jonka viestintä palvelee sekä fanien että median motiiveja. Vaikka 

nämä motiivit ajavat osapuolia erilaisiin näkemyksiin, ne palvelevat henkilöbrändiä 

siitä huolimatta. Tällaisessa brändiympäristössä on erittäin tehokasta antaa kaikille 

jotain, ennemmin kuin jääräpäisesti viestiä yksipuolisesti omia viestejä, jotka 

palvelevat parhaiten omia motiiveja. Omat motiivit on kuitenkin ymmärrettävä 

läpikotaisin, samoin kuin kaikkien muidenkin motiivit. Henkilöbrändiä ei enää 

nykypäivänä ole mahdollista rakentaa yksinään ja muiden osapuolten tarpeet täytyy 

ottaa toiminnassaan huomioon. Tärkeintä on kommunikointi, sillä toisten 

kuunteleminen on usein tärkeämpää kuin itse puhuminen. 

Toiseksi, tutkimuksessa esiteltiin näkemys arkkityypeistä henkilöbrändin 

viestinnässä. Jokainen osapuoli viesti useiden arkkityyppien ominaisuuksia, mutta 

jokaisesta saatiin selkeä käsitys. Henkilöbrändi selvästi oli Luojan arkkityyppi, mutta 

faneilleen hän näyttäytyi Parantajana ja medialle Kapinallisena. Teoria osoitti, että 

brändin kannattaa pysyä yhdessä arkkityypissä ja viestiä sitä johdonmukaisesti. 

Tämä tutkimus osoittaa, että yhden arkkityypin sijasta kannattaa erilaisia puoliaan 

korostaa viestinnässään. Henkilöbrändin viestimät arkkityypit myös muuttuivat ajan 

myötä, mikä kumoaa tarpeen johdonmukaisuudelle. Johdonmukaisuuden sijasta 

brändin kannattaakin keskittyä sopeutumaan paremmin muutoksiin, joita nykyajan 

nopeatahtinen digitaalinen yhteiskunta jatkuvasti luo. Nykypäivänä on entistä 

tärkeämpää tuntea oma identiteettisä ja edustaa sitä niin aidosti ja selkeästi kuin 

mahdollista. Kun henkilöbrändin identiteetti on selvillä ja sitä viestitään tehokkaasti 

eteenpäin, auttaa se negatiivisten uutisten ja takaiskujen luomissa turbulensseissa.  
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Tämä tutkimus on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka brändin kannattaa todella 

keskittyä faneihinsa ja viestiä suoraan heille. Liikkenjohtajien kannattaa olla ajan 

hermoilla, sillä viestinnän tyylit ja keinot vaihtelevat nykyään nopeammin kuin 

koskaan ennen. Lady Gaga on alusta alkaen löytänyt kanavan kertoa, kuinka hän 

välittää faneistaan yli kaiken, ja hän on onnistunut luomaan erityisen vahvan 

brändiyhteisön ympärilleen. Parantaja hänen tapauksessaan on oiva arkkityyppi 

brändiyhteisön hallintaan, sillä hän on luonteeltaan erittäin aktiivinen vähemmistöjen 

oikeuksien kannattaja ja aktivisti. Hänellä todella on sanottavaa ja hän todella haluaa 

auttaa muita. Parantajan arkkityyppi vaatii voimakkaita tekoja toimiakseen. 

Esimerkkinä, Lady Gaga tatuoi Little Monster-faniyhteisölle omistetun tatuoinnin 

käteensä. Tästä päästäänkin siihen, että liikkeenjohtajien täytyy ymmärtää 

arkkityyppien ominaispiirteet hyvin ennen viestimistä. Samanlainen käytös ei olisi 

toiminut niin hyvin vaikkapa Hallitsijan tai Taikurin roolissa. Samat fanit eivät olisi 

sitoutuneet Lady Gagan brändiin samalla voimakkuudella, jos hän olisi ollut heille 

ainoastaan Luoja. Brändien täytyy tunnistaa mikä kutakin sidosryhmää motivoi ja 

vahvistaa niitä puolia itsessään. Siksi osapuolten motivaattorien ymmärtäminen on 

ensiarvoisen tärkeää, sillä avain menestyksekkääseen brändiin on osapuolten 

aktivoimisessa. 

8.3 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Laadullisessa tutkimuksessa validiteetti tarkoittaa sitä, tutkitaanko tässä 

tutkimuksessä sitä, mitä olisi tarkoitus tutkia. Validiteetin käsite voidaan jakaa 

sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa tulkinnan sisäistä 

loogisuutta sekä ristiriidattomuutta, ja ulkoinen validiteetti sitä, että tutkimus on 

yleistettävissä muihin tutkimuksiin. Validiteetti kertoo siitä, onko tutkielma 

todenperäinen tai virheellinen. (Koskinen ym. 2005.)  

Lähteiden kannalta käytetyn aineston validiteetti on vahva, sillä lähes jokainen 

käytetyistä lähteistä on peräisin akateemisista julkaisuista. Tämän lisäksi 

empiirisessä osuudessa tutkittua aineistoa on havainnoitu juuri sellaisenaan kuin se 
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on esiintynyt, editoimattomana. Eli tutkija ole muokannut aineistoa millään tavalla 

esimerkiksi puoltamaan haluttuja tuloksia. Täytyy kuitenkin muistaa, että tutkija ei 

ole koskaan täydellinen mittari, mikä kyseenalaistaa aina laadullisen tutkimuksen 

validiteetin. Validiteettia voidaanki ajatella tässä tapauksessa teoreettisena käsitteenä, 

joka kuvaa tutkimuksen loogisuutta. (Koskinen ym. 2005.)  

Tämän tutkielman heikko kohta on sisäinen validiteetti, sillä kaikki tutkimustulokset 

perustuvat tutkijan omaan havainnointiin aineistosta. Tämän parantamiseksi 

aineiston havainnointi on pidetty mahdollisimman objektiivisena, yksityiskohtaisena 

ja läpinäkyvänä, eikä aineistoa ole karsittu tulosten muokkaamiseksi. Aineisto on 

sisäisen validiteetin vahvistamiseksi tulkittu teorian pohjalta kahteen kertaan. Tällä 

on pyritty vähentämään tulkintavirheiden määrää ja lisäämään johdonmukaisuutta 

aineiston tulkintaan. Ulkoinen validiteetti on tutkijan mielestä tässä tutkielmassa 

vahvempi, sillä käsiteltävä aihe on yleistettävissä monille aloille ja aineistoa on 

kerätty useista lähteistä. 

Laadullisessa  tutkimuksessa  reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus on 

toistettavissa eikä siitä löydy suuria ristiriitoja. Vahvan reliabiliteetin voidaan 

määritellä sisältävän kongruenssin eli yhdenmukaisuuden, joka kertoo miten eri 

indikaattorit mittaavat samaa asiaa, instrumentin tarkkuuden, instrumentin 

objektiivisuuden ja ilmiön jatkuvuuden. Reliabiliteetti korostuu eritoten 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, eikä sillä ole kovin vahvaa käytännön asemaa 

laadullisessa tutkimuksessa. Tämän vuoksi reliabiliteettia tarkastellaan tällaisessa 

tutkimuksessa vain lähinnä periaatteellisista syistä. (Koskinen ym. 2005.) 

Reliabiliteettia vahvistamaan tutkija on kuitenkin pyrkinyt tekemään lukijalle 

mahdollisimman yksityiskohtaiseksi tutkimuksen kulun ja tekoprosessin, jotta 

lukijalla olisi mahdollisuus arvioida tutkimuksen luotettavuutta.  

Havaintojen toistettavuutta voidaan käsitellä kolmen periaatteen mukaan: 

tutkimuksessa on oltava systemaattinen selvitys tutkimuksen teon vaiheista, 

materiaalin tarkistuksesta ja arvio organisatoristen asioiden vaikutuksesta 
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tutkimuksen tuloksiin (Koskinen ym. 2005). Tutkimuksen tekoprosessi on pyritty 

käymään läpi yksityiskohtaisesti ja perusteellisesti. Aineistoa on tutkittu sellaisenaan 

ja siitä on tuotu paljon esimerkkejä tukemaan empiirisiä ja teoreettisiä 

johtopäätöksiä. Tutkija on riippumaton taloustieteiden opiskelija, joka ei ole saanut 

rahoitusta tähän tutkimukseen, vaan tehnyt kaiken puhtaasta mielenkiinnosta 

tutkimuksen aiheisiin. Ei siis voisi sanoa, että toistettavuus tässä tapauksessa olisi 

aukoton, mutta monet seikat tekevät siitä erittäin hyvän. 

8.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tämä tutkimus antaa kaikessa laajuudessaan melko suppean näkemyksen 

henkilöbrändien maailmaan. Jokaisesta osapuolesta olisi voinut tehdän oman 

tutkimuksensa, joissa syvennyttäisiin kahdenkeskeisiin suhteisiin henkilöbrändin 

kanssa. Suhteet henkilöbrändeihin vaihtelevat varmasti paljon, riippuen esimerkiksi 

alasta, henkilöbrändistä ja vallalla olevista arkkityypeistä. Olisi mielenkiintoista 

verrata tämän tutkimuksen löydöksiä vaikkapa urheilijoita tai näyttelijöitä  

käsitteleviin samankaltaisiin tutkimuksiin. 

Myös osapuolten välisiä motivaattoreita olisi hyvä tutkia eteenpäin. Nykypäivän alati 

muutoksessa oleva digitaalinen ympäristö muuttaa jatkuvasti tapoja viestiä ja 

kommunikoida muiden kanssa. Onkin tärkeää kysyä, miksi kukin osapuoli viestii? 

Tutkimuksen yksi tärkeimmistä lähtökohdista oli tutkia, mitä osapuolet viestivät. 

Viestintään liittyy aina osapuolten aktivoiminen, mikä ei aina ole helppoa. Tässä 

tutkimuksessa kuitenkin todistettiin, että motivaattoreiden ruokkiminen saa ihmiset 

avaamaan suunsa ja arkkityyppien vetovoima on hyvä tapa motivoida ihmisiä.  

Arkkityyppien tutkimus on ollu suhteellisen vähäistä henkilöbrändien tutkimuksessa. 

Henkilöitä on luonnollisesti tutkittu paljon, kuten myös tuote- ja yritysbrändejä, 

mutta arkkityyppien ominaisuuksien hyödyntäminen henkilöbrändeissä on 

suhteellisen vähäistä. Arkkityyppien ominaisuudet ovat luonnollisia nimenomaan 

henkilöbrändeille, ja nykyään useilla julkisuuden henkilöillä on valtavasti kaupallista 
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potentiaalia. Tiedon leviäminen on nykypäivänä hämmästyttävän nopeaa ja 

voimakkaita henkilöbrändejä saattaa syntyä hetkessä. Ihmisten elämä on 

trivialisoitunut, eikä ainoastaan median takia. Nykyajan henkilöbrändien täytyy 

päästää ihmiset lähelle, mikä usein tarkoittaa vaarallista tasapainoilua oikean ja 

väärän välillä. Kuten todistettua, arkkityypit voivat oikein käytettynä olla valtava 

voimavara kenelle tahansa henkilöbrändille. 
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Youtube 18 Lady Gaga - Jonathan Ross Interview 
Part 1 2010 

https://www.youtube.com/watch?
v=IJ3-w3fspG4

Youtube 19 Lady Gaga - Jonathan Ross Interview 
Part 2 2010

https://www.youtube.com/watch?
v=DenwCrx-vd8

Youtube 20 Lady Gaga - Oprah Winfrey Show 
Interview 1 (01.15.10)

https://www.youtube.com/watch?
v=RzuBTC2kZ8o

Youtube 21 Lady Gaga - Backstage + Interview 
PART 2 - 01.15.10 (Oprah 
Winfrey Show)

https://www.youtube.com/watch?
v=34OIVjqpTkI

Youtube 22 Lady Gaga FULL Interview On Larry 
King Live 06.01.2010 [Part 1] 

https://www.youtube.com/watch?
v=mF93v1mSm_s

Youtube 23 LADY GAGA FULL Interview on Larry 
King Live 06.01.2010 [Part 2]

https://www.youtube.com/watch?
v=8eGiQg0TWF0

Youtube 24 Larry King Live - Lady Gaga June 1, 
2010 - Part 3

https://www.youtube.com/watch?
v=xk64dBeFt-4 

Youtube 25 Larry King Live - Lady Gaga June 1, 
2010 - Part 4 

https://www.youtube.com/watch?
v=JiuXg8fP2-A

Youtube 26 Larry King Live - Lady Gaga June 1, 
2010 - Part 5 

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

Youtube 27 Lady Gaga - Interview 1-29-2010 https://www.youtube.com/watch?
v=zlQBqoaIn9g

Youtube 28 Lady Gaga Shares Everything 2009 https://www.youtube.com/watch?
v=NOpSC9F04IU

Youtube 29 Lady Gaga on The Ellen Degeneres 
Show 2010

https://www.youtube.com/watch?
v=GMFvT4TjLJk
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article/0,,20396268,00.html 
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slideshow/2009/12/24/style/
YEARGAGA1227_index.html?
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2010/01/18/lady-gaga-puts-off-
more-shows/?_r=0 

New York Times 
16

Lavish Worlds, and the Headwear to Match http://www.nytimes.com/
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Lähde Otsikko URL

Twitter 1 ”Soda-do, How to." GENIUS little 
fashion monsters. 

https://twitter.com/ladygaga/status/
10401581278 (https://
www.youtube.com/watch?
v=b8_hrDQyBTo)

Twitter 2 So many tears, u make me whole little 
monsters. Without u, I would have no 
voice. Thank you :*( 

https://twitter.com/ladygaga/status/
12868707722 (https://
www.youtube.com/watch?
v=wQAMYRC4_8U)

Twitter 3 I am so blessed to have you little 
monsters + gagadaily. These videos you 
send and make for me mean the 
world. :*(

https://twitter.com/ladygaga/status/
13688393678 (https://vimeo.com/
11592335)

Twitter 4 Little Monsters kick ass. https://twitter.com/ladygaga/status/
17530785243 (http://www.mtv.com/
videos/news/533331/lady-gaga-fans-
have-a-ball-at-her-tour-kickoff.jhtml)

Twitter 5 a REAL gagamakeover i love little 
monsters they are preciousweapons!!!

https://twitter.com/ladygaga/status/
18643042908 (https://
www.youtube.com/watch?
v=_l14MOm3WyY&feature=player_e
mbedded)

Twitter 6 This is so sweet, you make me cry. Little 
Monsters are the greatest xmas gift of all. 
THANKYOU

https://twitter.com/ladygaga/status/
17292661165662209 (https://
www.youtube.com/watch?
v=dQed1sWt590)

Twitter 7 woooh little monsters! im going to put 
these right next to all your beautiful fan 
art. i love you. xx

http://twitpic.com/10vu2d

Twitter 8 look what i did last night. little monsters 
forever, on the arm that holds my mic. xx

http://twitpic.com/112xya 

Twitter 9 RING RING its coming little monsters http://twitpic.com/16lwki

Twitter 10 little monsters are the sweetest, thank you 
lil babies

http://twitpic.com/1rw7nj 

Twitter 11 little monsters rule http://twitpic.com/2ehs9q 

Twitter 12 Haven’t left the studio. Each song I write, 
I feel closer to you. Miss you little 
monsters, little inspirations. X 

http://twitpic.com/2gclgt 
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Twitter 13 Portland. NY. KISS. Tacoma. 22 hrs. No 
worry little monsters, on the plane. 
Wouldn't miss the ball! 

http://twitpic.com/2gwblf 

Twitter 14 Miss you so little monsters. Been 
working so hard for you. I can't wait for u 
to hear the new music.

http://twitpic.com/2xvc2n 

Twitter 15 For Halloween I'm going to be...a little 
monster!!!! ☺ I love you all so much! 
Celebrate yourself!

http://twitpic.com/32cmyc

Twitter 16 Little Monster casserole, Brooklyn bitch. http://twitpic.com/3a3fyk

Twitter 17 I love Paris + I love my French fans. I'm 
sorry little monsters. A photo of storm, 
I'm stuck on bus.

http://twitpic.com/3hghbn

Twitter 18 I’m so honored+grateful we won 3 
GRAMMYS. BORN THIS WAY piece 
was pure joy for Haus to perform. Paws 
Up Monsters! 

http://twitpic.com/3zpvat 

Twitter 19 Sang Born This Way lastnight at 
Monsterball, watching u lose it was 
UNBELIEVABLE! Monster tattoos!

http://twitpic.com/41xstb 

Twitter 20 Put your paws up, for the last 
Monsterball. GagaHBO in 30 min. 
Cheers.

http://twitpic.com/4usuqm 

Twitter 21 My VMagazine Cover + first article as a 
fashion columnist is out! It's dedicated to 
all little monsters in Asia! 

http://twitpic.com/4wzku2

Twitter 22 10MillionMonsters! I'm speechless, we 
did it! Its an illness how I love you. 
Leaving London smiling.

http://twitpic.com/4xtnac 
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