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1 JOHDANTO 

Tässä integroivaa kirjallisuuskatsausta tutkimusmenetelmänä hyödyntävässä 

tutkimuksessa tarkastellaan kuluttajien asenteiden muutosta yhteisbrändäyksessä. 

Tarkastelu keskittyy tekijöihin, jotka vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä 

kohtaan sekä siihen, miten yhteisbrändäys vaikuttaa kuluttajien asenteisiin 

osallistuvia brändipartnereita kohtaan. Tutkimuksen pohjalta luodaan integroitu 

malli, jonka avulla kuvataan ja jäsennellään keskeisimpiä tutkimuslöydöksiä ja 

niiden välisiä suhteita. Tarkastelun taustalla, teoreettisena viitekehyksenä, toimii 

Simoninin ja Ruthin (1998) käsitteellinen ja jäsentävä malli. 

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut valinnalle 

Markkinoiden alati kiristyvässä kilpailuympäristössä yritykset pyrkivät jatkuvasti 

löytämään uusia keinoja hyödyntää olemassa olevia brändejään saavuttaakseen 

kilpailuetua. Aiemmin keinoina käytettiin muun muassa brändi- ja linjalaajennuksia, 

mutta 1990-luvun alkupuolella niiden rinnalle vaihtoehtoiseksi keinoksi nousi yhä 

kasvavaa suosiota saavuttanut yhteisbrändäys. (Leuthesser, Kohli & Suri 2003.) 

Yhteisbrändäyksessä kaksi tai useampi, yleensä vakiintunut, brändi yhdistyy 

muodostaen uuden tuotteen. Yhteisbrändäysstrategia voi useassa tilanteessa olla 

hyödyllisempi keino kuin brändilaajennus, sillä siihen osallistuvat brändipartnerit 

tuovat lisäarvoa niin yhteisbrändille kuin toisilleenkin, mitä yksin olisi mahdotonta 

saavuttaa. (Helmig ym. 2008.)  Kahden brändinimen läsnäolo yhteisbrändissä voi 

antaa esimerkiksi lisätietoa tuotteen ominaisuuksista, mikä ollessaan positiivista 

johtaa siihen, että yhteisbrändi nähdään houkuttelevampana (Ruekert & Rao 1994). 

Uuden brändin lanseeraaminen markkinoille on aikaa vievä ja kallis prosessi, jossa 

epäonnistumisen riski on suuri, arviolta noin 80–90 prosenttia (Leuthesser ym. 

2003). Yhteisbrändin brändipartnerien tunnettuus vähentää suuresti uuden brändin 

lanseeraukseen liittyvää taloudellista riskiä, minkä vuoksi sitä käytetäänkin paljon, 

kun halutaan tuoda uusi tuote markkinoille ja saavuttaa välitöntä uskottavuutta 

muutoin skeptisessä markkinaympäristössä (Boad 1999). Tavoitteena tavallisesti on, 

että yhteisbrändäyksen avulla saataisiin siirrettyä brändipartnereihin liitettyjä 

positiivisia mielikuvia syntyneeseen uuteen yhteisbrändiin. Yhteisbrändäystä 
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hyödynnetään myös, kun pyrkimyksenä on lisätä brändin vaikutusalaa ja 

tunnettuutta, vähentää kustannuksia suuruuden ekonomian avulla sekä uudistaa 

brändin imagoa. (Ueltschy & Laroche 2011.) Pääsyä uusille markkinoille pidetään 

yhtenä yhteisbrändäyksen selkeimmin saavutettavana hyötynä. Uusilla markkinoilla 

tarkoitetaan uusia maantieteellisiä alueita tai tuttujen markkinoiden uusia osa-alueita, 

joille pääseminen ei onnistuisi ilman toisen brändin apua.  Vakiintuneille brändeille 

yhteisbrändäys voi tuoda täysin uuden tulolähteen tai lisätä jo olemassa olevien 

tuotteiden myyntiä (Boad 1999.) 

Yhteisbrändäystä voidaan pitää yritysten keinona hyödyntää yhtä tärkeimmistä 

voimavaroistaan, brändiään, mutta väärin toteutettuna se voi myös laskea brändin 

arvoa tavalla, jota voi olla mahdotonta jälkikäteen korjata (Aaker & Keller 1990). 

Tämä tutkimus pyrkii aiempien aiheen tutkimusten perusteella tunnistamaan ja 

kokoamaan seikkoja, jotka liittyvät kuluttajien asenteiden muodostumiseen 

syntynyttä yhteisbrändiä sekä osallistuvia brändipartnereita kohtaan. Tällä on 

merkitystä erityisesti yhteisbrändäystä suunnittelevien yritysten arvioidessa muun 

muassa prosessiin liittyviä riskejä sekä edellytyksiä brändipartnerin valinnalle. 

Tavoitteena on myös välillisesti pyrkiä osoittamaan yhteisbrändäyksen mahdollisia 

hyötyjä brändeille, ja sitä kautta nostaa sen suosiota niin yritysten käytännön keinona 

kuin uusien tutkimustenkin muodossa. 

Yhteisbrändäystä ja brändialliansseja on tutkittu paljon useasta eri näkökulmasta, 

erityisesti 1990-luvulla, jolloin aihe kasvatti suosiotaan. Myös tämän tutkimuksen 

tarkastelunäkökulma, kuluttajien asenteiden muutos yhteisbrändäyksessä, on 

ansainnut runsaasti huomiota alan tutkijoiden keskuudessa eritoten empiiristen 

tutkimusten muodossa, mutta tutkimustuloksia integroivaa kirjallisuuskatsausta ei 

aiheesta juurikaan ole tehty. (Park, Jun & Shocker 1996, Simonin & Ruth 1998, Rao, 

Qu & Ruekert 1999, Washburn, Till & Priluck 2004.) Tämän integroivan 

kirjallisuuskatsauksen tavoitteena onkin pyrkiä yhdistämään aiheen tutkimuslöytöjä 

ja luomaan niistä kokoavaa ymmärrystä kriittisellä, eriävätkin näkökulmat huomioon 

ottavalla, mutta selkeälinjaisella tavalla.  
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä aikaisempien tutkimusten perusteella, integroivan 

kirjallisuuskatsauksen muodossa, luomaan ymmärrystä kuluttajien asenteiden 

muutoksesta yhteisbrändäyksessä. Tarkastelu on kaksijakoinen keskittyen ensin 

tekijöihin, jotka vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä kohtaan ja tämän 

jälkeen siihen, miten yhteisbrändäys vaikuttaa kuluttajien asenteisiin osallistuvia 

brändipartnereita kohtaan. Näin ollen päätutkimuskysymykseksi muodostuu: 

Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändäyksessä? 

Päätutkimuskysymystä tukevat apututkimuskysymykset: 

Mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä kohtaan? 

Miten yhteisbrändäys vaikuttaa kuluttajien asenteisiin brändipartnereita kohtaan? 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisen luvun tehtävänä on johdattaa 

lukija aiheeseen, perustella aiheen valinta sekä ilmaista tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymykset. Toinen luku keskittyy tutkimukselle keskeisten käsitteiden 

määrittelyyn sekä kuvaukseen siitä, miten niitä tässä tutkimuksessa sovelletaan. 

Kolmannessa luvussa perehdytään tutkimuksen tutkimusmenetelmään, integroivaan 

kirjallisuuskatsaukseen ja siihen, miten integroiva kirjallisuuskatsaus soveltuu 

käytettäväksi juuri tässä tutkimuksessa. Tämän lisäksi kolmannessa luvussa 

syvennytään myös tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiin sekä aineiston valintaan ja 

tulkintaan.  

Tutkimuksen neljännessä luvussa, joka on tutkimuksen varsinainen teoriaosio, 

tarkastellaan kuluttajien muuttuvia asenteita ja niiden vaikutuksia 

yhteisbrändäysprosessissa. Neljännen luvun lopuksi muodostetaan integroitu malli 

tutkimuksen tuloksista. Viides luku koostuu tutkimuksen johtopäätöksistä sekä 

tutkimuksen luotettavuuden ja rajoitusten arvioinnista. Tutkimuksen 
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lähdekirjallisuuden ollessa ainoastaan englanninkielistä usea keskeinen termi 

mainitaan suomenkielisen sanan jälkeen suluissa englanniksi ymmärtämisen 

helpottamiseksi. Tämä myös siksi, ettei vakiintuneita suomenkielisiä vastineita 

kaikille termeille löydy, minkä vuoksi käännösprosessin myötä termit saattaisivat 

tulla väärin ymmärretyiksi.  
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2 BRÄNDIN JA YHTEISBRÄNDIN MÄÄRITTELY JA OMINAISUUDET 

Tässä luvussa keskitytään tutkimuksen perustan muodostavien käsitteiden 

määrittelyyn, ominaisuuksiin ja kuvaukseen niiden soveltamisesta tutkimuksessa.  

2.1 Brändi 

Brändi on nimi, logo, symboli, design, kuva tai näiden elementtien yhdistelmä, joka 

yksilöi tuotteen, palvelun tai yrityksen. Sen ensisijainen tehtävä on erottaa tietty 

tarjooma kilpailijoiden vastaavista. Brändin englanninkielinen, polttomerkitsemistä 

merkitsevä termi brand juontaa juurensa keskiajan Euroopasta, missä tapana oli 

polttomerkitä oma karja sen erottamiseen muiden tilallisten karjoista. (Kotler, Keller, 

Brady, Goodman & Hansen 2009: 425—426.) Brändien ajatellaan edustavan 

kuluttajien tuntemuksia ja näkemyksiä tarjoomasta; sitä, mitä se kuluttajille todella 

merkitsee, ja mitä he siitä ajattelevat. Brändi on asia, jota ei voi fyysisesti valmistaa 

kuten tuotteita, vaan se syntyy monien tekijöiden summana kuluttajien mielissä 

(Kotler 2013: 266). Aaker (2009, 47) puolestaan näkee sen tuotteen lisänä, joka 

mahdollistaa tuotteen tunnistamisen. Hän myös korostaa niiden vakiinnuttamisen 

vaikeutta ja kalleutta mainiten esimerkkinä Kraft  -yrityksen, joka ostettiin taannoin 

lähes 13 miljardilla dollarilla, joka oli 600 prosenttia enemmän kuin yrityksen 

kirjanpitoarvo. Yritykset ovat siis valmiita maksamaan vahvasta, vakiintuneesta 

brändistä suuria summia.  

Brändeillä on tärkeä rooli kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavana tekijänä. 

Niiden voidaan katsoa helpottavan kuluttajan ostopäätöksen tekemistä, nopeuttavan 

sitä sekä vähentävän riskiä, joka liittyy ostotilanteeseen. (Suri & Monroe 2003.) 

Brändituotteet viestivät myös hyvästä laadun tasosta, ja selkeä ja luotettava 

brändisignaali luo arvoa kuluttajille vähentämällä informaatiokustannuksia ja 

havaittua riskiä. Informaatiokustannuksia syntyy, kun kuluttajat keräävät ja 

prosessoivat tietoa tuotteesta välttääkseen epävarmuutta ja riskejä. Kuluttajat ovat 

yleensä myös halukkaampia maksamaan brändituotteista enemmän kuin 

brändittömistä tuotteista. (Erdem & Swait 1998.) 
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2.2 Asenne 

Asenne (engl. attitude) määritellään tässä tutkimuksessa yksilön sisäisenä arviona 

objektista, tässä tapauksessa kuluttajien arviona brändituotteesta (Mitchell & Olson 

1981). Tämän vuoksi käsitettä arvio (engl. evaluation) käytetään myös rinnakkain 

termin asenne kanssa. Tarkentaen ”asenne” voidaan käsittää myös yksilön keskeisten 

uskomusten funktiona tietyllä hetkellä. Uskomukset ovat subjektiivisia 

mielleyhtymiä minkä tahansa kahden toisistaan eroavan konseptin välillä 

(esimerkiksi brändi ja tuoteominaisuudet) ja keskeiset uskomukset niitä, joita yksilö 

aktivoi muististaan huomioiden ne tietyssä tilanteessa. (Ajzen & Fishbein 1975 via 

Mitchell & Olson 2000.) 

Simonin ja Ruth (1998) ottavat esille tutkimuksessaan informaation integraation 

teorian, joka liittyy vahvasti kuluttajien asenteiden muutokseen yhteisbrändäyksessä. 

Sen mukaan asenteita ja uskomuksia luodaan ja muokataan vastaanottamalla, 

tulkitsemalla ja yhdistämällä saatua ärsykeinformaatiota jo olemassa olevien 

uskomusten ja asenteiden kanssa. Ärsykeinformaatiota brändistä saadaan mainonnan 

tai kokemuksen kautta (kuten tuotekokeilu). Huang ja Yu (1999) väittävät, että 

kuluttajat muodostavat mielikuvia brändien, brändiasenteiden ja brändien hyötyjen 

välille ajan myötä suorien (kuten tuotekokeilu) tai epäsuorien (kuten mainonta) 

kokemusten kautta. Asenteiden muutokseen liittyy keskeisesti myös käsite 

kontekstivaikutus, jonka mukaan arvioihin tuotteesta vaikuttaa havainnoitavat ja 

arvioitavat ominaisuudet tuotteen lähellä olevista materiaaleista. Tätä teoriaa voidaan 

soveltaa myös yhteisbrändäykseen, jossa yhdistyvät brändit esiintyvät toistensa 

konteksteissa. Arvioon yhteisbrändistä vaikuttaa kuluttajien ennakkoasenteet 

osallistuvia brändejä kohtaan, ja arvioihin osallistuvista brändeistä 

yhteisbrändäyksen jälkeen vaikuttaa brändipartnerin muodostama konteksti, jossa 

brändi esiintyy. (Simonin & Ruth 1998.)  

Myös toinen psykologian tutkimuspiiriin liittyvä näkökulma, adaptiivinen oppiminen 

(engl. adaptive learning), voidaan liittää kuluttajien asenteiden muodostumiseen 

yhteisbrändiä kohtaan. Sen mukaan, kun kuluttajat oppivat yhteisbrändin olemassa 

olon lisäksi sen hyödyistä, he eivät ainoastaan liitä brändipartnereita muistissaan 

toisiinsa vaan sen lisäksi aloittavat oppimisprosessin, jonka myötä he arvioivat, 
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kuinka paljon lopputulos eli yhteisbrändi on riippuvainen kustakin brändipartnerista. 

Arviot toisen brändipartnerin panoksesta yhteisbrändissä vaikuttaa siihen, millä 

tasolla toinen brändi koetaan olevan vastuullinen yhteisbrändistä. (Cunha Jr. ym. 

2015.) 

2.3 Brändipääoma 

Brändipääomaa voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: laskentatoimen ja 

markkinoinnin näkökulmasta. Laskentatoimen näkökulma keskittyy brändipääoman 

rahamäärälliseen arvonmääritykseen pitäen sitä yhtenä taseen aineettomana 

omaisuuseränä. Markkinoinnin näkökulma, johon tässä tutkimuksessa keskitytään, 

näkee brändipääoman pikemminkin kuluttajien mielissä syntyvinä mielikuvina ja 

asenteina brändiä kohtaan. Hieman tarkentaen voidaan puhua myös 

asiakaslähtöisestä brändipääomasta, jonka malli keskittyy brändipääoman 

tarkasteluun yksittäisen kuluttajan näkökulmasta. (Keller 1993.) 

Määritelmiä brändipääomalle on runsaasti. Leuthesserin (1988) mukaan 

brändipääoma laajasti määriteltynä on yhdistelmä brändin kuluttajien, sidosryhmien 

ja emoyrityksen mielleyhtymiä ja käyttäytymistä, joiden seurauksena brändi tuottaa 

enemmän myyntiä tai parempia katteita kuin se olisi kykenevä ilman brändinimeään 

(Wood 2000). Keller ja Armstrong (2014: 21) pitävät brändipääomaa brändin kykynä 

vangita kuluttajan mieltymykset ja uskollisuus kohdistumaan itseensä. Brändin 

pääoma on positiivinen, kun kuluttajat suosivat sitä markkinoilla olevaan samaan, 

brändittömään tuotteeseen verrattuna. 

Aaker (2012) puolestaan määrittelee brändin pääoman voimavaroina, jotka liittyvät 

brändin nimeen ja symboliin ja tuovat arvoa yritykselle ja sen asiakkaille. Hän jakaa 

voimavarat neljään eri kategoriaan: brändin tunnettuus, uskollisuus, koettu laatu ja 

brändiassosiaatiot. Brändin tunnettuus liittyy sen vahvuuteen kuluttajien mielessä; 

siihen, kuinka helposti kuluttajat sen tunnistavat ja muistavat, ja siihen, onko brändi 

ensimmäinen tai peräti ainoa brändi, joka kuluttajilla tulee mieleen esimerkiksi 

tietystä tuoteryhmästä puhuttaessa. Koettu laatu on monelle yritykselle yksi 

tärkeimmistä arvoista, joka määrittelee kilpailuympäristöä ja brändin asemaa sen 

sisällä. Koetun laadun avulla yritys voi erottautua kilpailijoistaan. Brändiassosiaatiot 
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liittyvät vahvasti brändi-identiteettiin, jota yritysten tulisi jatkuvasti kehittää ja 

johtaa. Kuluttajien brändiuskollisuutta voidaan pitää brändin arvon perustana. Sen 

olemassaolo ja vahvuus ovat perusedellytykset liikevaihdon muodostumiselle, ja se 

myös vähentää merkittävästi markkinointikustannuksia, sillä uusien asiakkaiden 

hankinta on huomattavasti kalliimpaa kuin vanhojen säilyttäminen. 

Brändiuskollisuus vaikeuttaa myös kilpailijoiden tulemista markkinoille, sillä 

uskollisten asiakkaiden käännyttäminen lojaaleiksi uudelle brändille on hyvin 

kallista. (Aaker 2012: 7–25.) 

2.4 Yhteisbrändäys 

Termille yhteisbrändäys (engl. co-branding) ei ole olemassa yksiselitteistä, yleisesti 

hyväksyttyä määritelmää, minkä vuoksi se on vaihtokelpoinen useiden muiden 

brändäykseen liittyvien termien, kuten brändiallianssi (engl. brand alliance), 

komposiittibrändäys (engl. composite branding) ja ainesosabrändäys (engl. 

ingredient branding) sekä englanninkielisten termien dual branding, multi-branding 

ja joint branding, kanssa (Leuthesser ym. 2003, Besharat 2010). Tässä tutkimuksessa 

käytetään pääsääntöisesti termiä yhteisbrändäys, paikoin sen korvaa myös termi 

brändiallianssi.  

Kotlerin ym. (2009: 431) mukaan yhteisbrändäyksellä tarkoitetaan kahden tai 

useamman markkinoilla jo olemassa olevan, yleensä tunnetun, brändin yhdistymistä 

samassa tuotteessa, palvelussa tai yrityksessä. Se voi olla myös brändien 

markkinoimista yhdessä. Brändejä, jotka muodostavat yhteisbrändin, voidaan kutsua 

brändipartnereiksi (engl. partner brand) ja syntynyttä uutta brändiä 

komposiittibrändiksi (engl. composite brand) (Washburn ym. 2000). Tässä 

tutkimuksessa uudesta syntyneestä brändistä käytetään nimitystä yhteisbrändi. Abratt 

ja Motlana (2002) määrittelevät yhteisbrändäyksen pitkä- tai lyhytkestoiseksi 

yksittäisten brändien liitoksi tai yhdistelmäksi, joka muodostaa erillisen ja 

ainutlaatuisen tuotteen. Partneribrändit ovat komposiittibrändissä esillä fyysisesti tai 

symbolisesti mielleyhtymien kautta logossa, nimessä tai muussa ominaisuudessa. 

Riezebos (2003: 96—99) korostaa, että yhteisbrändäyksen tulisi olla tarkoituksella 

luotu strategia, minkä pitäisi olla selvää myös kuluttajille. Se ei voi siis tapahtua 

”vahingossa”. 
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Vaihtoehtoisten yhteisbrändäystermien käyttö ja suhteet toisiinsa riippuvat pitkälti 

kontekstista ja näkökulmasta, josta niitä tarkastellaan, eikä termejä suinkaan aina voi 

pitää puhtaina synonyymeina. Yhteisbrändäystä voidaan pitää esimerkiksi 

yläkäsitteenä ja ainesosabrändäystä sen alakäsitteenä, yhtenä sen muodoista 

(Swaminathan ym. 2012). Yhteisbrändäystä voidaan jaotella useiden eri kriteerien 

perusteella. Riezebos (2003: 96—99) näkee yhteisbrändäyksen jakautuvan kolmeen 

eri kategoriaan: tuotteisiin, jakeluun ja kommunikaatioon. Tuotetasolla 

yhteisbrändätään fyysisiä tuotteita, jakelutasolla brändiä myydään yhdessä muiden 

brändien kanssa tai yritykset jakelevat toistensa brändituotteita omille 

markkinoilleen, ja kommunikaatiotasolla brändiä markkinoidaan toisen brändin 

markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. 

Kotler ym. (2009: 431—432) puolestaan jaottelevat yhteisbrändäyksen viiteen eri 

ryhmään riippuen osallistuvien brändien suhteesta. Saman yrityksen 

yhteisbrändäyksessä (engl. same-company co-branding) syntynyt uusi brändi on 

muodostunut saman yrityksen brändeistä. Tästä suomalaisena esimerkkinä toimii 

Fazerin Sininen -suklaa, jossa on sisällä Fazerin Lontoon rae -karkkeja. Joint-venture 

-yhteisbrändäys puolestaan tapahtuu vähintään kahden eri yrityksen toimesta, kuten 

Stockmannin ja Finnairin yhteistyö lentomatkustajien saadessa Finnair Plus – pisteitä 

asioidessaan Stockmann-tavarataloissa (Finnair 2017). Usean sponsorin 

yhteisbrändäys (engl. multiple-sponsor co-branding) on kyseessä, kun kaksi tai 

useampi yritystä muodostaa strategisen allianssin. Tämä ilmiö on esillä esimerkiksi 

urheilijoiden televisiohaastatteluissa, joissa haastateltavien takana on useita eri 

yritysten logoja.  Jälleenmyyntiyhteisbrändäys (engl. retail co-branding) syntyy, kun 

vähintään kaksi yritystä toimivat yhdessä hyödyntääkseen paremmin resurssejaan, 

esimerkiksi tiloja, kuten S-ryhmään kuuluvat ravintolat, kaupat ja kahvilat.  

Ainesosabrändäystä pidetään yhtenä yhteisbrändäyksen erityistapauksista. Se luo 

brändipääomaa materiaaleille, osille ja komponenteille, jotka sisältyvät fyysisesti 

toisiin brändituotteisiin. Ainesosabrändäys on yleistymässä erityisesti 

ruokatuotteissa, joissa on terveyttä edistäviä ominaisuuksia, kuten NutraSweet-

makeutusaineella makeutettu Coca-Cola -juoma. On paljon valmistajia, jotka 

valmistavat osia tai materiaaleja, jotka päätyvät lopputuotteisiin, mutta menettävät 

siinä samassa kuitenkin oman brändi-identiteettinsä. Tästä poikkeuksena 
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mainittakoon kuitenkin Intel, joka on onnistunut luomaan itselleen oman, vahvan 

identiteetin kuluttajalähtöisen brändikampanjan kautta. Sen seurauksena kuluttajat 

suosivat tietokoneita, joissa on heidän valmistamansa mikroprosessori, Intel Inside. 

Näin ollen myös tietokonevalmistajat hyötyvät Intelin vahvasta brändipääomasta. 

(Kotler ym. 2009, 433.) Vahvan brändipääoman omaavan ainesosabrändin tuotteessa 

mukana olo vähentää ostoon liittyvää riskiä ja vakuuttaa kuluttajat tietystä laadun 

tasosta, vaikka kuluttajat eivät tarkalleen edes tietäisi, miten ainesosa käytännössä 

toimii; riittää, että se lisää arvoa (Keller 2007: 298). 

Erinäiset brändiverkkosivustot tunnistavat myös uudenlaisen, nykyään yleisesti 

käytetyn yhteisbrändäyksen muodon, pikamuotiyhteisbrändäyksen (engl. fast fashion 

co-branding), jota useat vaatekauppaketjut hyödyntävät. Tästä esimerkkinä 

mainittakoon ruotsalainen pikamuotivaatekauppaketju H&M, joka on lanseerannut 

malliston luksusbrändi Versacen kanssa. Tällaisten yhteisbrändien etuna on se, että 

yhdistämällä luksusbrändin hienous, erilaisuus ja luksusarvo pikamuotibrändin 

nopeasti vaihtuvaan, edulliseen muotiin saadaan ostajia molempien brändien 

kuluttajista. Tällä tavoin myös brändipartnerit voivat houkutella uusia asiakkaita 

brändiensä kuluttajiksi. Riskinä kuitenkin on, että toinen brändeistä vahingoittaa 

toisen brändin imagoa, tai että yhteisbrändi hämmentää kuluttajia. (Labbrand 2011, 

Fashionbi 2014.) 

Käytännössä yritykset tavallisesti käyttävät edellä mainittujen strategioiden 

yhdistelmiä, minkä vuoksi on vaikea erottaa, mikä merkitys kullakin strategialla on 

yhteisbrändäyksen lopputuloksessa (Bengtsson & Servais 2005). Yhteisbrändäys-

termin moniselitteisyydestä johtuen tämä tutkimus pitäytyy määritelmässä, jonka 

mukaan yhteisbrändäys on kahden brändin yhdistämistä uudessa tuotteessa. Syynä 

määritelmän rajaamiseksi tällä tavoin on sen suhteellinen yleisyys aiheeseen 

liittyvissä tutkimuksissa sekä sen kyky erottaa yhteisbrändäys muista 

brändiallianssien muodoista.  

2.5 Teoreettinen viitekehys 

Integroivalle kirjallisuuskatsaukselle on ominaista, että sitä ohjaa jokin teoria, 

näkökulma tai joukko keskenään kilpailevia teorioita. Tämä edesauttaa kirjoittajaa 
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muodostamaan kirjallisuuskatsaukselleen johdonmukaisen käsitteellisen rakenteen. 

(Torraco 2005.) Tämän tutkimuksen pohjalla, teoreettisena viitekehyksenä toimii 

Simoninin ja Ruthin (1998) tutkimus, joka keskittyy yhteisbrändäysprosessin 

spillover-efektien arviointiin kuluttajien asenteiden kannalta. Spillover-efekteillä 

viitataan siihen, että asenteet toista brändipartneria ja yhteisbrändiä kohtaan ikään 

kuin ”läikkyvät” (engl. spill), siirtyvät toiseen brändipartneriin yhteisbrändäyksen 

seurauksena. Viitekehyksen puitteissa pyritään ymmärtämään kuluttajien asenteiden 

merkitystä yhteisbrändäysprosessissa. Tarkastelu tapahtuu kahdessa osassa 

keskittyen ensin tekijöihin, jotka vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä 

kohtaan ja tämän jälkeen yhteisbrändäyksen vaikutukseen brändipartnereihin. 

Viitekehyksen tukena käytetään muita aiheen tutkimuksia laajemman, eri 

näkökulmia integroivan ymmärryksen saavuttamiseksi tarkasteltavasta aiheesta. 

Viitekehystä havainnollistaa alla oleva Simoninin ja Ruthin kuviosta mukailtu kuvio.  

 

Kuvio 1. Käsitteellinen ja jäsentävä malli Simoninia ja Ruthia (1998: 31) mukaillen. 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tämän luvun tarkoituksena on valottaa tutkimuksessa käytettyä metodologiaa; siihen 

liittyvää tutkimusprosessia, tiedonkeruuta sekä aineiston analysointia. 

3.1 Integroiva kirjallisuuskatsaus 

Kirjallisuuskatsauksen (engl. literature review) tehtävä on tunnistaa ja tulkita, mitä 

käsiteltävästä aiheesta tiedetään. Laadukkaassa kirjallisuuskatsauksessa pääpaino on 

aiheen tutkijoiden alkuperäisissä, hyvin kontrolloiduissa tutkimuksissa eikä niinkään 

muiden tulkinnoissa niistä. Asiantuntijoiden ja esimerkiksi toimituksen näkökulmaa 

ei tulisi kuitenkaan täysin sivuuttaa, vaan ne toimivat apuna – ainakin silloin, kun 

ovat luotettavia – tutkimuslöydösten tulkinnassa ja esimerkiksi sen arvioimisessa, 

mitä lähteitä kirjallisuuskatsauksessa kannattaisi käyttää. (Fink 2013: 12.) Tässä 

tutkimuksessa onkin hyödynnetty alkuperäisten tutkimusten lisäksi muiden alan 

tutkijoiden näkemyksiä, esimerkiksi kirjallisuuskatsauksia, alkuperäisistä 

tutkimuksista muun muassa tutkimusten merkittävyyden arvioimisessa, tulkitsemisen 

apuna sekä niiden tärkeimpien seikkojen tunnistamisessa. Aiemmat 

kirjallisuuskatsaukset toimivat myös perusteena tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen valinnalle, ja niissä käytettyjä lähdeaineistoja hyödynnettiin 

tutkimuksen aineiston hankinnassa ja analyysissä. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena 

on tuottaa täsmällistä, paikkansapitävää tietoa, minkä vuoksi korkealaatuisten 

lähteiden käyttäminen katsauksessa on ensiarvoisen tärkeää. (Fink 2013: 12.) 

Aineiston relevanttiutta ja laadun arviointia on tässä kirjallisuuskatsauksessa 

tarkasteltu esimerkiksi valittujen tutkimusten julkaisupaikkojen laadun, 

viittausmäärien sekä julkaisuvuosien arvioinnin perusteella. 

Salmisen (2011) mukaan kirjallisuuskatsauksen avulla tehdään ”tutkimusta 

tutkimuksesta” kokoamalla tutkimusten tuloksia, joita voidaan käyttää perustana 

uusille tutkimuksille. Hän myös tähdentää, ettei kirjallisuuskatsaus ole kirja-

arvostelu eikä lähdeluettelo selityksineen. Kirjallisuuskatsauksen vaatimuksena on 

kritiikki tarkasteltavaa aineistoa kohtaan, eivätkä luettelot lyhyine tiivistelmineen 

artikkeleista ja muista lähteistä sisällä sitä. Syitä, miksi kirjallisuuskatsauksia 
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tehdään, on monia. Baumeisterin ja Learyn (1997) mukaan tarkoituksena on niin 

kehittää ja arvioida olemassa olevaa teoriaa kuin myös rakentaa uutta teoriaa. Se 

myös luo kokonaiskuvaa tietystä asiakokonaisuudesta, pyrkii tunnistamaan ongelmia 

sekä tarjoaa puitteet teorian historiallisen kehityksen kuvaamiseen. 

Kirjallisuuskatsausta voidaan myös jaotella monin eri tavoin. Tässä tutkimuksessa ne 

jaetaan Salmisen (2011) jaottelun mukaisesti kolmeen osaan: kuvailevaan ja 

systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä meta-analyysiin. Tähän tutkielmaan 

valittu menetelmä, kuvaileva kirjallisuuskatsaus, on kirjallisuuskatsauksen tyypeistä 

yleisin. Siitä voidaan erottaa kaksi eri alatyyppiä, narratiivinen ja integroiva 

kirjallisuuskatsaus. Alatyypeistä tähän tutkimukseen valittiin integroiva 

kirjallisuuskatsaus, sillä se sallii tutkittavan ilmiön monipuolisen kuvaamisen ja 

tarjoaa tutkittavasta aiheesta systemaattista kirjallisuuskatsausta laajemman kuvan. 

Menetelmän vahvuutena voidaan pitää myös sitä, että se mahdollistaa laajan kirjon 

erilaisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäviä tutkimuksia aineistokseen. Vastoin 

systemaattista katsausta integroiva kirjallisuuskatsaus ei niin tarkoin valikoi ja seulo 

aineistoa, mikä mahdollistaa sen, että katsauksessa voidaan käyttää aineistona 

laajempaa otosta aihetta käsittelevistä tutkimuksista. (Salminen 2011.) Nämä seikat 

toimivat perusteena sille, että integroiva kirjallisuuskatsaus sopii parhaiten 

käytettäväksi tässä katsauksessa. Tutkimus yhteisbrändäyksen ympärillä on niin 

laajaa ja erilaisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävää, ja integroiva menetelmä 

mahdollistaa sen, että niistä pystytään muodostamaan kattava, monipuolinen 

synteesi. 

Cooper (1998) määrittää viisi eri vaihetta kirjallisuuskatsauksen muodostamiseen: 

tutkimusongelman määritys, tiedonhankinta, tiedon arviointi, tiedon analyysi ja 

tulkinta sekä julkinen esittäminen. Kirjallisuuskatsauksen, kuten minkä tahansa 

muunkin tutkimuksen ensimmäinen askel on ongelman määrittäminen ja aiheen 

rajaaminen, jolloin tarkastellaan, millaisia lähteitä tutkimuksessa tulisi käyttää sekä 

muodostaa määritelmät, jotka erottavat relevantit lähteet ei-relevanteista. Tämän 

tutkimuksen tutkimusongelman määritys lähti käsitteestä ”yhteisbrändäys”, ja aihetta 

rajattiin lähteiden alustavan tutkiskelun edetessä. Tarkoituksena oli rajata aihe, joka 

ei ole liian laaja, muttei myöskään liian suppea. Aiheen liiallinen suppeus voi johtaa 

siihen, että tutkimusta on vaikea yleistää. Vaihtoehtoisia tutkimusongelmia 
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muodostettiin alussa muutama, ja lähteiden tarkastelun edetessä niistä rajattiin tälle 

tutkimukselle sopivin. (Cooper 1998: 6–7.) Seuraavissa alaluvuissa tutustutaan 

tarkemmin tutkimuksen toteutukseen. 

3.2 Tiedonkeruumenetelmät 

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin pääsääntöisesti etsimällä aiempia aihetta 

käsitteleviä tutkimuksia seuraavista sähköisistä tietokannoista: Business Source 

Complete (EBSCO), Emerald Journals, Google Scholar ja ProQuest. 

Lähdekirjallisuus oli yksinomaan englanninkielistä. Hakutermeinä käytettiin 

seuraavia sanoja ja niiden yhdistelmiä: ”co-branding”, ”co-branding consumer 

attitudes”,  “co-branding spillover-effects”, co-branding brand equity”, ”brand 

alliances”, “co-branding brand fit”, “co-branding product fit” ja ”co-branding 

review”. Tietoa etsittiin myös Oulun yliopiston kirjaston markkinoinnin oppikirjoista 

paremman ymmärryksen saavuttamiseen aiheesta etenkin tutkimusprosessin alussa 

sekä käsitteiden määrittelyyn. Alkuperäisenä pyrkimyksenä oli käyttää lähteenä 

uudehkoa lähdekirjallisuutta 2000-luvulta, mutta aiheen suosio 1990-luvun 

tutkimuksissa teki lähes välttämättömäksi sisällyttää myös sen ajan kirjallisuutta 

tutkimukseen. Aiheesta löytyy jonkin verran tutkimuksia myös 1980-luvun lopulta, 

mutta ne jätettiin tarkastelun ulkopuolelle niiden suhteellisen vanhuuden ja sitä 

kautta paikkaansa pitävyyden vuoksi.  

Aineistoon valittavien artikkeleiden relevanttiuden tarkastelu keskittyi 

ensimmäisessä vaiheessa niiden otsikoiden, tiivistelmien, avainsanojen, 

julkaisuvuosien sekä tutkimuksessa käytettyyn yhteisbrändäys-termin määritelmän 

arviointiin. Haun toisessa vaiheessa keskityttiin tarkemmin artikkeleiden sisältöön, 

kuten tutkimusmenetelmiin, -tuloksiin ja niiden relevanttiuteen tälle tutkimukselle. 

Toisessa vaiheessa myös arvioitiin viittausmäärien ja julkaisupaikkojen perusteella, 

onko artikkeli tarpeeksi luotettava tutkimukseen sisällytettäväksi. Tiedonhaussa 

hyödynnettiin myös tarkasteltavien artikkeleiden lähdeluetteloita, joiden kautta oli 

mahdollista löytää lisää aiheeseen liittyviä relevantteja lähteitä.  

Yksi ratkaisevimmista tekijöistä artikkeleiden valinnassa oli yhteisbrändäys-termin 

määrittely. Oleellista alkuvaiheessa oli ymmärtää, miten yhteisbrändäys-termi 
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tarkasteltavissa artikkeleissa määriteltiin, ja kuinka hyvin määritelmää pystyi 

soveltamaan tähän tutkimukseen huomioiden tähän tutkimukseen valittu ja rajattu 

määritelmä. Käsitteen määrittely tähän tutkimukseen vaati myös alussa laaja-alaista 

katsausta eri artikkeleihin, jotta sille muodostuisi yleisesti käytetty ja useisiin 

artikkeleihin sovellettava, mutta tarpeeksi rajaava, tutkimuksen tarpeisiin soveltuva 

määrite. Lisäksi oli välttämätöntä tutkia myös artikkeleita, joissa yhteisbrändäyksestä 

käytettiin jotain muuta termiä, kuten brändiallianssi, ja päättää, soveltuuko se 

kuitenkin tutkimukseen määritelmänsä perusteella. Samanlainen arviointi tuli 

suorittaa myös brändilaajennuksia käsittelevien artikkeleiden kohdalla, sillä joissain 

artikkeleissa sitä pidettiin esimerkiksi yhteisbrändäyksen yläkäsitteenä, kun taas 

joissain se oli vaihtoehtoinen käsite yhteisbrändäykselle. Yhteisbrändäys-termin 

heikkous onkin sen moniselitteisyys, joka voi eri konteksteissa väärin ymmärrettynä 

ja käytettynä luoda ristiriitaisia tutkimustuloksia.  

Aineistoa etsittiin vain englanninkielisistä aineistoista, ja hakuun otettiin mukaan – 

mikäli mahdollista - ainoastaan vertaisarvioidut (engl. peer reviewed) artikkelit ja ne, 

jotka olivat luettavissa. Google Scholar -tietokannassa aineiston haku rajattiin 

englanninkieliseen aineistoon, ja hausta suodatettiin pois lainaukset. Heittomerkkien 

ja monikkojen käyttö vaihteli hieman tietokannan mukaan. On kuitenkin huomattava, 

että suurin osa haun tuloksista on päällekkäisiä eli samat artikkelit toistuivat eri 

hakusanoilla ja eri tietokannoissa.  
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Taulukko 1. Aineiston haussa käytetyt hakusanayhdistelmät, niillä saadut osumat sekä niistä 

valikoidut artikkelit tiedonhaun ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa. 

Ebsco (Business Source 

Complete)                                                                                                              

Osumat Alussa valitut Lopussa valitut 

”co-branding” 127    5    3 

“co-branding” AND fit 21    0    0 

“co-branding” AND “consumer 

attitudes”  

16    3    2 

“co-branding” AND spillover-

effect 

8    4    1 

brand alliance 95    7    5 

“co-branding” AND brand equity 24    0    0 

 

ProQuest Osumat Alussa valitut Lopussa valitut 

”co-branding” 214 4 1 

“co-branding” AND fit 26 2 1 

“co-branding” AND “consumer 

attitudes”  

19 3 3 

“co-branding” AND spillover-

effect 

1 0 0 

“brand alliances” 78 8 6 

“co-branding AND brand equity 31 3 3 

 

Emerald Journals Osumat Alussa valitut Lopussa valitut 

”co-branding” 266 3 1 

“co-branding” AND fit 156 2 2 



21 

“co-branding” AND “consumer 

attitudes”  

38 2 1 

“co-branding” AND spillover-

effect 

24 4 2 

“brand alliances” 112 4 2 

“co-branding AND “brand equity” 115 1 1 

Google Scholar Osumat (noin) Alussa valitut Lopussa valitut 

”co-branding” 9110 13 11 

“co-branding” brand fit  

“co-branding” product fit                         

4180 

4540 

14 

12 

13 

12 

“co-branding” AND “consumer 

attitudes”  

4200 16 15 

“co-branding” AND spillover-

effect 

194 5 5 

“brand alliances” 2480 9 8 

“co-branding” AND brand equity 3370 12 10 

Aineiston analyysi alkaa tavallisesti etsimällä yhteyksiä ja eroja aineistoa 

luokittelemalla ja lajittelemalla (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005: 39). Tähän 

kirjallisuuskatsaukseen valitun aineiston jäsennyksen lähtökohtana oli tunnistaa ja 

erotella tutkimuksista tekijät, jotka vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä 

kohtaan tekijöistä, jotka vaikuttavat brändipartnereihin yhteisbrändäyksen jälkeen. 

Kaikissa aineistoon valituissa tutkimuksissa käsiteltiin molempia näkökulmia, usein 

hyvinkin rinnakkain ja samoissa asiayhteyksissä, mikä loikin tarpeen käsitellä 

molempia näkökulmia myös tässä kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys toimi aineistoa tulkittaessa ikään kuin perustana, jonka päälle oli 

mahdollista rakentaa monipuolisempaa analyysiä muiden, eri näkökulmia 

huomioivien tutkimusten avulla. Sen tarkoituksena ei ollut tässä 
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kirjallisuuskatsauksessa muodostaa tutkimukselle käsitteellistä rakennetta vaan 

pikemminkin luoda pohjaa yhteisbrändäykselle ilmiönä ja jäsentää ymmärrystä siitä, 

että yhteisbrändäyksellä on itse yhteisbrändin ja siihen kohdistuvien asenteiden 

lisäksi vaikutusta myös osallistuviin brändipartnereihin; sillä on ikään kuin 

vääjäämätön kaksijakoinen seuraus. Simoninin ja Ruthin (1998) tutkimukseen 

viitataan myös useissa muissa brändialliansseja käsittelevissä tutkimuksissa, ja sen 

jäsentävä, perustavanlaatuinen olemus sekä asema yhtenä aiheen varhaisimmista 

tutkimuksista tunnistetaan niissä. Myöhemmissä, tarkentavissa tutkimuksissa on 

kuitenkin huomattu, että asenteisiin vaikuttaa myös muita tekijöitä, ja näiden 

integroiminen viitekehyksen ympärille olikin pyrkimyksenä tässä 

kirjallisuuskatsauksessa.  

Teoreettisen viitekehyksen johdattelemana tutkimuksessa pyritään ensin 

ymmärtämään sitä, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä 

kohtaan ja tämän jälkeen sitä, miten yhteisbrändäys vaikuttaa heidän arvioihinsa 

brändipartnereista. Myös aineiston analysointi tapahtui tämäntapaista jakoa 

noudattaen. Yksi merkittävistä tavoista, jolla aineistosta eroteltiin vaikutuksia 

brändipartnereihin, oli termin spillover ympärille rakentuvien tekstien analysointi ja 

tulkinta. Lähes kaikissa tutkimuksissa spillover-ilmiöllä viitattaan asenteiden 

”läikkymiseen” yhteisbrändistä brändipartnereihin sekä toisesta brändipartnerista 

toiseen, mutta muutama tutkija mieltää sen kuitenkin siten, spillover-efekti voi 

tapahtua myös asenteiden läikkymisenä brändipartnereista yhteisbrändiin. Missään 

aineistoon valitussa tutkimuksessa spillover-termiä ei kuitenkaan suoranaisesti 

määritelty, mikä loikin tarpeen käsitellä sitä hieman varauksellisesti tässä 

tutkimuksessa, jotta mahdollisilta käsitteellisiltä väärinymmärryksiltä ja -tulkinnoilta 

vältyttäisiin. Oman haasteensa toi myös se, ettei termille ole olemassa vakiintunutta 

suomenkielistä käännöstä.  

Varsinaiseen analyysiin valittiin yhteensä 19 artikkelia, jotka esitetään taulukossa 

kaksi. Taulukkoon on koottu tutkijoiden ja artikkelien nimien, julkaisupaikkojen- ja 

vuosien lisäksi myös olennaisimmat näkökulmat, joiden kautta ja joita painottaen 

tutkijat yhteisbrändäystä artikkeleissaan käsittelevät. Näkökulmat on pyritty 

huomioimaan myös tämän kirjallisuuskatsauksen analyysissä painottaen niiden 

merkitystä siinä suhteessa, missä ne nähdään vaikuttavan myös aiheen tutkimuksissa. 
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Lopulliseen analyysiin valikoitui suhteellisen uusia artikkeleita, sillä 13 niistä on 

julkaistu 2000-luvulla ja vain kuusi 1990-luvun lopulla tai puolivälissä.  
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Taulukko 2. Analyysiin valittu aineisto ja sen ominaispiirteet. 

Tutkijat Artikkeli Julkaisufoorumi Vuosi Näkökulma 

Baumgarth, C. Evaluations of co‐brands and spill‐over effects: 

Further empirical results 

Journal of Marketing 

Communications  

2004 Spillover-efektit, 

tunnettuus 

Blackett, T. & Boad, R.  Co-branding: The science of alliance Journal of Brand 

Management 

1999 Allianssin onnistuminen, 

spillover-efektit 

Cunha Jr., M., Forehand, M. R. 

& Angle, J. W.  

Riding coattails: When co-branding helps versus 

hurts less-known brands 

Journal of Consumer 

Research  

2015 Vaikutus vähemmän 

tunnettuihin brändeihin 

Dickinson, S. & Barker, A Evaluations of branding alliances between non‐profit 

and commercial brand partners: The transfer of 

affect 

International Journal of 

Nonprofit and Voluntary 

Sector Marketing  

2007 Arviot yhteisbrändistä, 

spillover-efektit, 

tunnettuus 

Erdem, T. & Swait, J.  Brand equity as a signaling phenomenon. Journal of Consumer 

Psychology  

1998 Brändipääoma 

Helmig, B., Huber, J. & 

Leeflang, P. 

Explaining behavioural intentions toward co-
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4 KULUTTAJIEN ASENTEIDEN MUUTOS YHTEISBRÄNDÄYKSESSÄ 

Tämän luvun tavoitteena on luoda kattava käsitys siitä, mitkä tekijät vaikuttavat 

kuluttajien asenteisiin yhteisbrändäyksessä. Aluksi tarkastellaan tekijöitä, jotka 

vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä kohtaan, ja sen jälkeen perehdytään 

siihen, miten yhteisbrändäys vaikuttaa osallistuviin brändipartnereihin. Lopuksi 

pohditaan myös sitä, miten brändipartneri tulisi valita suotuisan lopputuloksen 

aikaansaamiseksi. 

4.1 Asenteet yhteisbrändiä kohtaan 

Yhteisbrändi on kuluttajille uusi, minkä vuoksi he eivät ole vielä muodostaneet siitä 

käsityksiä. Niiden muodostamiseksi kuluttajat käyttävät hyväkseen jo olemassa 

olevia näkemyksiään ja mielleyhtymiään yhteisbrändiin osallistuvista 

brändipartnereista. Kuluttajien mielikuvat brändeistä yhdessä ja erikseen vaikuttavat 

siihen, miten heidän asenteensa yhteisbrändiä kohtaan muodostuvat. (Washburn ym. 

2000.) Tämän lisäksi merkitystä on myös sillä, kuinka tunnettuja brändipartnerit 

ovat, ja miten yhteisbrändi nimetään. 

4.1.1 Ennakkoasenteet ja yhteensopivuus 

Mikäli tavoitteena on luoda menestyvä suhde partneribrändien välille, on 

ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, miten kuluttajat muodostavat asenteensa 

yhteisbrändejä kohtaan (Dickinson & Barker 2007). Simonin ja Ruth (1998) 

havaitsevat empiirisessä tutkimuksessaan, että se, miten kuluttajat suhtautuvat 

yhteisbrändiin, riippuu siitä, miten he suhtautuvat siihen osallistuviin 

brändipartnereihin; millaisia käsityksiä heillä on partnereista ennen yhteisbrändäystä. 

Tämän lisäksi arvioihin yhteisbrändistä vaikuttaa olennaisesti myös 

brändipartnereiden yhteensopivuus, jota tässä kontekstissa tarkastellaan tuote- ja 

bränditasolla (engl. product fit, brand fit). 

Saavuttaakseen suotuisan aseman kuluttajien mielissä yhteisbrändiin osallistuvien 

brändien tuotekategorioiden tulisi olla yhteensopivia ja samantapaisia. Tuotteiden 

yhteensopivuutta arvioidaan yleensä toiminnallisella tasolla, esimerkiksi analysoiden 
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tuotteiden käyttöä. (Simonin & Ruth 1998.) Esimerkiksi jogurtilla ja hedelmillä 

voidaan ajatella olevan hyvä tuotteiden yhteensopivuus yhteisbrändissä, joka on 

hedelmävanukas (Helmig ym. 2007). Brändien yhteensopivuuden arviointi 

puolestaan on yleensä laadullista, esimerkiksi brändien laatujen vertailua, ja se viittaa 

kuluttajien näkemyksiin brändi-imagon ja mielleyhtymien yhtenäisyydestä (Small 

ym. 2007). Brändien tulisi olla keskenään johdonmukaisia, jotta kuluttajat arvioisivat 

yhteisbrändin positiivisemmin. Epäjohdonmukainen brändien yhteensopivuus voisi 

ilmetä esimerkiksi korkeapääomaisen brändin omaavan McDonald’s-

pikaruokaketjun ja huonolaatuisen kolajuoman yhteisproomotiokampanjan 

muodossa. On kuitenkin huomattu, että brändien yhteensopivuuden vaikutus 

brändiallianssiin on heikko, kun toinen brändipartnereista on vähemmän tunnettu. 

Sitä vastoin tuotteiden yhteensopivuuden ei ole todettu olevan riippuvainen 

brändipartnerien tunnettuudesta (Simonin & Ruth 1998.) 

Yhteisbrändäyksellä voidaan nähdä saavutettavan parempia tuloksia kuin 

brändilaajennuksella (Park ym. 1996). Riezebos (2003: 97) havainnollistaa tätä 

väitettä esimerkillään Philips-Alessi -keittiölaitteista. Näissä tuotteissa yhteisbrändi 

siis muodostuu Philips-brändistä, joka tuo yhteisbrändiin vaikutelmaa tuotteen 

korkeasta laadusta, ja Alessi-brändistä, joka puolestaan luo mielikuvaa 

korkealaatuisesta italialaisesta designista. Parkin ym. (1996) teorian mukaan 

kuluttajat arvioivat Philips-Alessi -yhteisbrändin suotuisammin kuin jos otsikkona 

toimivasta brändipartnerista, Philipsistä, olisi tehty brändilaajennus. Näin tapahtuu 

erityisesti, jos brändit täydentävät toisiaan kuin jos ne olisivat toisiaan korvaavia. On 

myös tutkittu, että yhteisbrändi, joka koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä 

brändistä, arvioidaan ominaisuuksiltaan paremmin kuin yhteisbrändi, jonka 

muodostavat brändipartnerit arvioidaan suotuisasti, mutta jotka eivät ole 

komplementaarisia. (Park 1996.) 

Simonin ja Ruth (1998) väittävät brändien yhteensopivuuden olevan merkittävin 

tekijä yhteisbrändin arvioinnissa. Myös Baumgarth (2004) tulee myöhemmillä 

empiirisillä toistokokeillaan Simonin ja Ruthin (1998) tutkimuksesta tulokseen, että 

tärkein tekijä yhteisbrändien arvioimisessa on juurikin brändien yhteensopivuus. 

Hänen tuloksissaan sillä on kuitenkin vielä suurempi painoarvo verrattuna Simoninin 

ja Ruthin tuloksiin, kun taas kuluttajien ennakkoasenteilla brändipartnereita kohtaan 
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on vähemmän merkitystä. Helmig (2007) tätä vastoin pitää tärkeämpänä tekijänä 

tuotteiden yhteensopivuutta. Simonin ja Ruth (1998) kuitenkin korostavat, että 

brändien ja tuotteiden yhteensopivuudella ei ole vaikutusta siihen, mikä on brändien 

panos brändiallianssissa eikä allianssin spillover-efekteihin osallistuvia brändejä 

kohtaan. Toisin sanoen kuluttajien asenteet osallistuvia brändejä kohtaan 

yhteisbrändäyksen jälkeen eivät muutu suoraan yhteensopivuuden seurauksena. 

Yhteensopivuus vaikuttaa osallistuviin brändeihin sen sijaan välillisesti, täysin 

allianssin kautta.  

4.1.2 Tunnettuus 

Tunnettuutta yhteisbrändien kontekstissa voidaan tarkastella joko vertailemalla 

kuluttajien käsityksiä yhden brändipartnerin tunnettuuden muutoksista allianssissa tai 

vastaavasti vertailemalla tunnettuutta brändipartnerien välillä, esimerkiksi 

tunnettuuden vaikutusta partnerien panokseen allianssissa (Simonin ja Ruth 1998). 

Simonin ja Ruth (1998) saivat tutkimuksessaan selville, että suhde yhteisbrändäystä 

edeltävien tekijöiden (yhteensopivuuden ja ennakkoasenteiden) sekä yhteisbrändin 

välillä on riippuvainen brändipartnereiden tunnettuudesta; yhteensopivuus ja 

ennakkoasenteet tiettyä brändiä kohtaan vaikuttavat yhteisbrändiin enemmän, kun 

kyseessä on tunnettu brändi.  

Ueltschy ja Laroche (2011) tutkivat yhteisbrändäyksen vaikutuksia yhteisbrändin 

pääomaan ja kuluttajien ostoaikeisiin sitä kohtaan kansainvälisessä kontekstissa, 

kohdemarkkinanaan filippiiniläiset kotirouvat. Tutkimus selvittää rouvien 

suhtautumista amerikkalaiseen, heille tuttuun nuudelibrändiin yhteisbrändättynä 

tutun amerikkalaisen makusekoituksen kanssa (korkea – korkea brändipääoma) sekä 

vastaavasti tuntemattomaan kanadalaiseen nuudelibrändiin yhteisbrändättynä tutun 

amerikkalaisen makusekoituksen kanssa (matala – korkea brändipääoma). 

Huomioitavaa heidän tutkimuksessaan on, että brändipartnereiden brändipääoma on 

lähinnä seurausta brändin tunnettuudesta eli matala brändipääoma johtuu siitä, että 

brändi on vähemmän tunnettu kyseisillä markkinoilla, ja päinvastoin. Tutkimuksessa 

koehenkilöt arvostelevat yhteisbrändejä heille näytettyjen esimerkkikuvien 

perusteella. 
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Tutkimuksen tulokset paljastavat, että matalapääomaisen ja korkeapääomaisen 

brändin muodostaman yhteisbrändin pääoma on arvoltaan brändipartnereiden 

pääomien välissä eli pienempi kuin korkeapääomaisen, mutta suurempi kuin 

matalapääomaisen brändin pääoma. Samoin käyttäytyy myös arvo, joka kuvaa 

kuluttajien ostoaietta. On kuitenkin huomioitava, että ostoaikeeseen vaikuttavat myös 

kuluttajien henkilökohtaiset tekijät, kuten bränditietoisuus ja halukkuus ostaa 

brändituotteita, vaihtelunhakuisuus sekä sosiaalinen ympäristö. Asenteilla 

yhteisbrändiä kohtaan on kuitenkin ostopäätökseen suurin vaikutus, 70 prosenttia, 

kaikista ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä (Helmig ym. 2007). 

Korkeapääomaisten brändien muodostama yhteisbrändi omaa korkeamman arvon 

pääomalle ja ostoaikeelle kuin kumpikaan osallistuvista brändipartnereista. Toisin 

sanoen yhteisbrändin pääoma on suurempi kuin brändipartnereiden alkuperäiset 

pääomat ainoastaan tilanteessa, jossa kaksi korkeapääomaista brändiä yhdistyy 

samassa tuotteessa. (Ueltschy & Laroche 2011.) 

4.1.3 Yhteisbrändin nimi 

Tsai, Lou, Bei ja Monroe (2011) tarkastelevat yhteisbrändiä ja siitä syntyviä 

mielikuvia kielellisestä, uuden tuotteen nimeen liittyvästä perspektiivistä. He 

väittävät, että kuluttajat altistuessaan esimerkiksi ilmaisulle ”Slim-Fast chocolate 

cakemix by Godiva” he ensin yhdistävät suklaakakkusekoituksen Slim-Fast-brändin 

kanssa ja vasta sen jälkeen lisäävät Godiva-brändin luomaan uuden yhteisbrändin 

mielissään. Kuluttajat siis ajattelevat tuotteen liittyvän keskeisemmin ensin 

mainittuun brändiin. Tutkijat vahvistavat tätä väitettä perustaen tutkimuksena muihin 

kielellisiin teorioihin ja tulevat tulokseen, että sanajärjestyksessä ensimmäisenä oleva 

brändi liitetään mielessä vahvemmin tuotteeseen, ja sen ajatellaan olevan enemmän 

vastuussa siitä kuin toisena mainittu brändi. 

Myös Park ym. (1996) tutkivat kielellistä näkökulmaa kuluttajien mielleyhtymiin 

vaikuttavana tekijänä ja käyttävät esimerkkinään edellä mainittua 

suklaakakkusekoitusta. Puhuessaan komposiittikonsepteista (kuten esimerkiksi 

yhteisbrändit) he käyttävät termejä otsikko (engl. header) ja määrite (engl. modifier). 

Määrite nimensä mukaisesti on termi, joka määrittää otsikkotermiä. Riezebos (2003: 

76) määrittää otsikon siten, että se on brändi, jonka tuoteluokka on sama tai pääosin 
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sama kuin yhteisbrändin tuotteen luokka. Ilmaisussa Slim-Fast chocolate cake mix 

by Godiva termi Slim-Fast on otsikko ja Godiva määrite. Aivan kuten Tsai ym. 

(2011) toteavat, myös Park ym. (1996) saavat selville, että kuluttajat muodostavat 

vahvemman mielleyhtymän tuotteen ja otsikon välille. Tässä tapauksessa, Slim-Fast-

termin ollessa otsikko, suklaakakku mielletään vähäkalorisemmaksi kuin jos 

otsikkona olisi Godiva, jolloin hallitseva mielleyhtymä liittyisi täyteläiseen makuun 

ja luksukseen. Otsikkoasemansa seurauksena myös mielleyhtymät Slim-Fast -

brändistä itsenäisenä brändinä muuttuvat herkemmin. 

Näin ollen, mikäli esimerkiksi suurelle kansainväliselle brändille vastuullisemman 

roolin ottaminen yhteisbrändissä ei ole tarpeellista, yrityksen kannattaa valita 

yhteisbrändilleen sanajärjestys, jossa pienempi, kansallinen brändi on etusijalla. Tällä 

tavoin kansainvälinen brändi välttää suuremmat haitat, joita yhteisbrändi 

epäonnistuessaan voi aiheuttaa. Toisaalta se auttaa myös kansallista brändiä 

saavuttamaan sitoutuneemman aseman yhteisbrändiin kuluttajien mielissä. (Tsai ym. 

2011.) Onkin tärkeää olla erityisen varovainen yhdistäessä negatiivisesti korreloivia 

brändejä (kuten tässä tapauksessa brändit, joista toista leimaa vähäkalorisuus ja toista 

täyteläinen maku) (Park ym. 1996). 

4.2 Yhteisbrändäyksen vaikutus asenteisiin brändipartnereita kohtaan 

Yhteisbrändäyksen jälkeen kuluttajien asenteet brändipartnereita kohtaan voivat 

muuttua; voi siis tapahtua niin kutsuttu spillover-efekti. Simonin ja Ruthin (1998) 

tutkimusta pidetään yhtenä merkittävimmistä spillover-efektiä yhteisbrändäyksessä 

tutkivista tutkimuksista, ja heidän tuloksiaan käytetäänkin useiden uusien aiheeseen 

liittyvien empiiristen tutkimusten perustana (Baumgarth 2004). Heidän mukaansa 

kuluttajien asenteilla yhteisbrändiä kohtaan on vaikutusta osallistuviin 

brändipartnereihin, ja vaikutuksen vahvuus on sidoksissa brändien tunnettuuteen. 

Kuluttajien asenteet brändipartnereita kohtaan muuttuvat, kun he käsittelevät tietoa 

yhteisbrändistä esimerkiksi mainoksen kautta tai konkreettisesti kokevat 

yhteisbrändituotteen, kuten esimerkiksi syöden Fazerin Lontoon rae -suklaalevyn. 

Mainokset ja tuotekokeilu toimivat ikään kuin asennemuutosten laukaisijoina. 

(Simonin & Ruth 1998.) Brändiallianssien on tutkittu olevan kannattavia mutta 

sisältävän riskin siitä, että toinen allianssin partnereista siirtää negatiivisia mielikuvia 
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brändipartneriinsa. Negatiiviset spillover-efektit ovat kuitenkin harvinaisempia kuin 

positiiviset eli todennäköisempää on, että yhteisbrändäys vaikuttaa 

brändipartnereihin positiivisesti. (Votola & Unnava 2006.) Yhteisbrändäyksen 

hyödyllisyyden on huomattu riippuvan myös siitä, altistuvatko kuluttajat ensin 

brändipartnereille vai yhteisbrändille, eli tuntevatko he brändipartnereita ennen 

yhteisbrändiä (Janiszewski & Van Osselaer 2000). 

Simonin ja Ruth (1998) todistavat tutkimuksessaan, että mitä suotuisammin 

kuluttajat arvioivat yhteisbrändin, sitä suotuisammat arviot he muodostavat myös 

brändipartnereista. Suora yhteys on havaittavissa myös kuluttajien ennakko- ja 

jälkiasenteiden välillä brändipartneria kohtaan; mitä enemmän he alkuperäisestä 

brändistä pitävät, sitä todennäköisemmin he pitävät siitä myös yhteisbrändäyksen 

jälkeen. Tätä havaintoa tukee väite Mitchellin ja Olsonin (2000) väite siitä, että 

asenteet ovat verrattain vakaita psykologisia rakenteita. 

4.2.1 Tunnettuus 

Kuten jo aiemmin luvussa 4.1.2. todettiin, tunnettuuden merkitystä 

yhteisbrändäyksessä voidaan tarkastella joko vertailemalla kuluttajien käsityksiä 

yhden brändipartnerin tunnettuuden muutoksista allianssissa tai vastaavasti 

vertailemalla tunnettuutta brändipartnerien välillä. On huomattu, että yhteisbrändin 

suorat vaikutukset tiettyyn brändipartneriin eivät ole riippuvaisia brändipartnerin 

tunnettuudesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, allianssin vaikutus brändiin ei 

vaihtele sen mukaan, kuinka tunnettu brändi on. Tunnettuudella on kuitenkin 

merkitystä siinä, kuinka vahva suhde kuluttajien ennakko- ja jälkiasenteilla 

yhteisbrändäyksessä on. Mitä vähemmän tunnettu brändi, sitä heikompi suhde 

ennakko- ja jälkiasenteiden välillä, eli tuntematon brändi on alttiimpi asenteiden 

muutokselle yhteisbrändäysprosessin aikana. Kuluttajien asenteita tunnettua brändiä 

kohtaan on sen sijaan vaikea muuttaa niiden vakauden takia. Samoin käyttäytyy 

ennakkoasenteiden ja yhteisbrändiin kohdistuvien asenteiden suhde eli mitä 

tuntemattomampi brändi, sitä enemmän kuluttajien arviot siitä poikkeavat heidän 

arvioistaan yhteisbrändistä. (Simonin & Ruth 1998.) 
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Spillover-efektit eivät välttämättä vaikuta brändipartnereihin tasavertaisesti. 

Brändien, jotka ovat partnereitaan vähemmän tunnettuja, merkitys yhteisbrändissä on 

pienempi, mutta ne kokevat suurempia spillover-efektejä kuin tunnetummat 

brändipartnerinsa. Toisin sanoen tuntemattomammat brändit siis vaikuttavat 

yhteisbrändissä vähemmän, mutta kuluttajien asenteet niitä kohtaan 

yhteisbrändäyksen jälkeen muuttuvat herkemmin. Sen sijaan, kun kaksi tunnettua 

brändiä muodostavat yhteisbrändin, molemmat brändipartnerit kokevat yhtäläisiä 

spillover-efektejä. (Simonin & Ruth 1998.)  

Vähemmän tunnetut brändit ovat halukkaita muodostamaan yhteisbrändin tunnetun 

brändin kanssa olettaen hyötyvänsä tunnettuun brändiin liitetyistä 

bränditietoisuudesta ja positiivisista mielikuvista. Yhteisbrändäys ei kuitenkaan 

kaikissa olosuhteissa toimi näin. Vaikka yleinen oletus onkin, että tunnetumpi brändi 

nostaa lähes aina vähemmän tunnetun brändin pääomaa, on tutkittu, että se voi myös 

vahingoittaa sitä muun muassa kontrollin puutteen seurauksena tuotekehittelyssä, 

tuotteen epäonnistumisen vuoksi tai negatiivisten mielikuvien siirtymisen myötä 

tunnetusta brändistä. Syynä voi kuitenkin olla myös vähemmän tunnetun brändin 

kyky saada kuluttajien mielleyhtymiä yhteisbrändistä liittymään itseensä etenkin 

silloin, kun partnerina on erityisen tunnettu ja hallitseva brändi. (Cunha Jr. ym. 

2015.) 

Cunha Jr. ym. (2015) tutkivat tätä adaptiivisen oppimisen kannalta tilanteessa, jossa 

yhteisbrändätty tuote esitellään kuluttajille samanaikaisesti kuin heille annetaan 

tietoa tuotteesta. Näitä tuloksia verrataan siihen, että tietoa tuotteesta annetaan 

lyhyellä viiveellä. Tutkimuksessa kuluttajille esitellään yhteisbrändätyt murot, ja 

tietona siitä kerrotaan, missä määrin kumpikin osallistuvista brändeistä tuo siihen 

ravintokuitua. He saavat selville, että kun kuluttajille annetaan tietoa tuotteesta 

samanaikaisesti sen esittelyn kanssa, tunnetumpi brändi saattaa estää vähemmän 

tunnettua brändiä saamasta kuluttajien asenteita yhteisbrändistä liittymään itseensä; 

tuntemattomamman brändin nähdään ikään kuin olevan vähemmän vastuussa 

yhteisbrändistä. Tunnettu, hallitsevampi brändi voi siis vahingoittaa 

tuntemattomampaa brändiä heikentäen siihen liittyviä assosiaatioita yhteisbrändistä, 

esimerkiksi sen osuutta yhteisbrändin hyödyissä. Cunha Jr. ym. saavat kuitenkin 

empiirisillä kokeillaan selville, että kun esittelyn ja tiedon antamisen välillä on lyhyt 
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viive (tässä tapauksessa viisi sekuntia), tilanne on päinvastainen, mikä saa aikaan 

sen, että kuluttajat liittävät yhteisbrändin ominaisuuksia myös vähemmän tunnettuun 

brändiin ja ovat halukkaampia testaamaan sitä myös itsenäisenä tuotteena. 

Hypoteesinsa mukaisena perusteluna tälle Cunha Jr. ym. mainitsevat, että aikaviive 

laajentaa yleistämistä, minkä seurauksena kuluttajat herkemmin yleistävät tietoa 

yhteisbrändistä vähemmän tunnettuun brändiin.  

4.2.2 Tuotekokeilu 

Tekijä, joka voi olennaisestikin muuttaa kuluttajien käsityksiä yhteisbrändistä, ja sitä 

kautta myös brändipartnereista, on tuotekokeilu (engl. product trial). Sen myötä 

kuluttajat saavat mahdollisuuden kokeilla tuotetta käytännössä sen sijaan, että he 

joutuisivat luottamaan ainoastaan brändinimeen. Tuotekokeilu tässä yhteydessä 

määritellään kuluttajan ensimmäisenä käyttökokemuksena tuotteesta, ja sen uskotaan 

olevan kriittinen tekijä kuluttajien brändiasenteiden, -uskomusten ja ostoaikomusten 

määrittelijänä. (Washburn, Till & Priluck 2000.) Se voidaan nähdä ikään kuin 

mekanismina, joka linkittää brändinimen tuotteen kokemusominaisuuksiin 

(Washburn ym. 2004). Washburn ym. (2000) selvittävät tutkimuksessaan positiivisen 

tuotekokeilun vaikutusta kuluttajien arvioihin niin yhteisbrändistä kuin 

brändipartnereistakin. Tutkijat muodostavat tutkimuksessaan yhteisbrändejä, jotka 

koostuvat eritasoisia brändipääomia omaavista brändeistä: korkea - korkea, korkea – 

matala (ja matala – korkea) sekä matala - matala brändipääoma. He myös testaavat, 

miten yhteisbrändin brändipääoma muodostuu ennen tuotekokeilua ja tulevat 

tulokseen, että korkeapääomaisten brändien muodostaman yhteisbrändin pääoma on 

korkein, matala- ja korkeapääomaisen sisältämä yhteisbrändin pääoma toiseksi 

korkein ja matalapääomaisten matalin. 

Washburnin ym. (2000) tutkimuksen tulosten valossa vaikuttaa siltä, että positiivinen 

tuotekokeilu kokemusominaisuuksiensa ansiosta nostaa yhteisbrändin pääomaa 

verrattuna pääomaan ennen kokeilua kaikkien pääomayhdistelmien kohdalla. 

Kahdesta korkeapääomaisesta brändistä muodostuvan yhteisbrändin pääoma on 

kuitenkin korkein ja matalapääomaisten matalin. Brändipartnereiden pääomien 

kohdalla muutosta ennen ja jälkeen yhteisbrändin tuotekokeilun ei tapahdu, kun 

brändillä on korkea pääoma riippumatta siitä, onko kumppani korkea- vai 
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matalapääomainen. Matalapääomaisten brändien pääomat puolestaan nousevat 

tuotekokeilun jälkeen etenkin silloin, kun kumppanilla on korkea pääoma, mutta 

myös silloin, kun myös kumppanin pääoma on matala. (Washburn ym. 2000.) 

Korkeapääomaisen brändin saamaa tulosta voi perustella myös Simoninin ja Ruthin 

(1998) havainnoilla siitä, että kuluttajien asenteet tuntemattomampaa (esim. 

matalapääomaista) brändiä kohtaan muuttuvat herkemmin kuin tunnetumpaa brändiä 

kohtaan. Matalapääomaisen brändin tulos perustunee puolestaan Raon ja Ruekertin 

(1994) päätelmällä siitä, että kaksi brändiä yhdessä tuotteessa tarjoavat kuluttajille 

lisätietoa tuotteesta, mikä voi tehdä tuotteesta houkuttelevamman. Tätä päätelmää 

voisi soveltaa myös kahden matalapääomaisen brändin yhteyteen, mikäli Raon ja 

Ruekertin päätelmä on yksiselitteinen, brändipääomista riippumaton. 

Ei siis ole niin, että brändi, jolla on korkeampi pääoma, välttämättä vahingoittuisi 

yhdistyessään brändin kanssa, jolla on matala brändipääoma. Korkea brändipääoma 

toimii ikään kuin suojakuorena vähemmän suotuisia mielleyhtymiä vastaan. Täytyy 

kuitenkin ottaa huomioon, että tässä yhteydessä kyseessä oli positiivinen 

tuotekokeilu, ja että tilanne negatiivisen tuotekokeilun yhteydessä saattaa saada 

aikaan hyvinkin erilaisen tuloksen. Yhteisbrändäys näyttää kuitenkin näiden 

tutkimustulosten valossa olevan hyödyllistä yhteensopivien tuotekategorioiden 

brändeille, mutta eniten siitä hyötyvät matalan brändipääoman omaavat brändit, mikä 

kannattaakin ottaa huomioon esimerkiksi lanseeratessa uutta tuotetta markkinoille. 

(Washburn ym. 2000.) 

Erdem ja Swait (1998) kokoavat tutkimuksessaan päätelmän, että kuluttajat, joilla on 

positiivinen käyttökokemus tuotteesta luovat tulevaisuudessa positiivista 

ostopalautetta, ja mikäli se on johdonmukaista tuotteen laatulupausten kanssa, 

brändisignaali vahvistuu. Brändinimi toimii positiivisen tuotekokeilun jälkeen ikään 

kuin merkkinä tulevaisuuden tyydyttävästä suorituskyvystä. Brändinimien rooli 

merkkinä tuotteen laadusta korostuu tilanteessa, jossa tuotekokeilu ei ole 

mahdollinen tai kun tuotekokeilu ei lisää tietoa tuotteesta. Tällaisia tilanteita ovat 

esimerkiksi tuotteen etsintä- ja luottamusominaisuuksien arvioiminen. (Washburn 

ym. 2004.) Etsintäominaisuudet (engl. search attributes) ovat niitä, joita kuluttaja voi 

helposti ottaa selville ja arvioida ennen tuotteen ostamista, esimerkiksi mekon tyyli, 

ja luottamusominaisuudet (engl. credence attributes) sellaisia, joita 
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keskivertokuluttajan on vaikea oston jälkeenkään arvioida, kuten lääkäripalvelu 

(Ford ym. 1988). Tuotekokeilulla on merkitystä ainoastaan kuluttajien arvioidessa 

tuotteen kokemusominaisuuksia, kuten esimerkiksi ruuan makua, eikä se vaikuta 

heidän arvioihinsa tuotteen etsintä- ja luottamusominaisuuksista, riippumatta 

yhteisbrändin brändipartnerien pääomista (Washburn ym. 2004). 

4.2.3 Laatu 

Brändituotteet ovat todennäköisesti laadultaan parempia kuin brändittömät tuotteet, 

ja niiden voidaan ajatella toimivan merkkinä tuotteen havaitsemattomasta laadusta 

laatua arvostaville kuluttajille. Tuotteen laatu ei useinkaan ole näkyvissä kuluttajille 

ennen ostoa vaan paljastuu vasta sen jälkeen. (Rao ym. 1999.) Se, että tietoa tuotteen 

laadusta ole saatavilla, on epämieluisa tilanne niin ostajalle kuin myyjällekin, sillä 

ostajan on vaikea arvioida ostamansa tuotteen laatua ja myyjälle on haastavaa viestiä 

tuotteensa laadusta uskottavasti. Brändiallianssit voivat toimia signaaleina yksittäisen 

brändipartnerin laadusta, kun brändi itse on kykenemätön viestimään laadustaan 

menestyksekkäästi. Alliansseja tällaisissa tilanteissa tavallisesti muodostavat brändit, 

joista toinen haluaa parantaa kuluttajien näkemyksiä laadustaan, ja joista toisella on 

maine hyvälaatuisena brändituotteena. Kuluttajien on sitä helpompi arvioida tuotteen 

laatua, mitä useammin he sitä ostavat. Näin ollen harvemmin ostettujen kestävien 

hyödykkeiden, kuten kopiokone tai auto, laadun arviointi on vaikeampaa, ja ne 

hyötyvätkin laadun kannalta brändialliansseista enemmän. Sama ilmiö on 

havaittavissa myös kokonaan uusien tuotteiden kohdalla. (Ruekert & Rao 1994.)  

Tuotteiden, joiden laatu ei ole havaittavissa, motiivi muodostaa brändialliansseja on 

se, että teoriassa mikä tahansa menestyvä brändiallianssi toimii merkkinä tuotteen 

hyvästä laadusta. Kaksi brändiä yhdessä ikään kuin vakuuttavat kuluttajat tuotteen 

hyvästä laadusta paremmin kuin tuote, jossa on vain yksi brändi, sillä toisen brändin 

läsnäolon voi ajatella toimivan merkkinä siitä, että brändi on valmis ”uhraamaan” 

maineensa uudelle tuotteelle (Park 1996). Jos yhteisbrändi paljastuu 

huonolaatuiseksi, kahden brändin maine saattaa vahingoittua.  Myös Washburn ym. 

(2004) tarkastelevat laadun merkitystä yhteisbrändäyksessä ja havaitsevat, että kun 

tunnettu brändi muodostaa yhteisbrändin toisen brändin kanssa, kuluttajien 

havaitsema laatu toisesta brändistä, oli se sitten tunnettu tai vähemmän tunnettu, 
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nousee. Yhteisbrändäys on siis laatunäkökulmasta tarkastellen hyödyllistä niin 

tunnetuille kuin vähemmän tunnetuillekin brändeille.  

Brändialliansseja voivat muodostaa myös brändit, joiden laatu on havaittavissa. 

Tällöin brändipartneri tuottaa lisätietoa ominaisuuksista, jotka voivat tehdä 

yhteisbrändin houkuttelevammaksi. Perusteena voi toimia myös se, että 

yhteisbrändäys lisää jonkin toiminnallisen hyödyn tuotteeseen. Näin voisi tapahtua 

esimerkiksi brändien välillä, joista toinen haluaa sellaisen ominaisuuden, jota on 

vaikea valmistaa tai ostaa muualta, ja joista toisella on tämä ominaisuus. (Ruekert & 

Rao 1994.) Esimerkkinä tällaisesta suhteesta toimivat Dell-tietokoneet ja niiden 

sisällä olevat Intel-mikroprosessorit. 

Kun yksi brändi antaa tietyn kuvan laadusta yhteisbrändissä, toisen brändin mukana 

olon tulisi kyetä viestimään vähintään yhtä hyvästä yhteisbrändin laadusta. Tämä 

siksi, ettei yhteisbrändi vaikuttaisi haitallisesti kuluttajien käsityksiin kummankaan 

brändipartnerin laadusta. Haitallista vaikutusta ei kuitenkaan tapahdu, kun toinen 

brändipartnereista on tuntematon tai piilossa. Ruekert ja Rao (1994) mainitsevat 

tutkimuksessaan esimerkin NutraSweet-makeutusaineen pyrkimyksistä vakuuttaa 

kuluttajat siitä, ettei sillä ole jälkimakua, ja että se on turvallinen. Ensimmäinen 

tavoite onnistui positiivisen tuotekokeilun, tässä tapauksessa ilmaisnäytteiden, 

myötä, mutta vakuuttaminen turvallisuudesta ei ollutkaan niin helppoa. Merkittävä 

käänne kuitenkin oli, kun Coca-Cola ja Pepsi ryhtyivät myymään tuotteita, joissa 

makeutusaineena toimi NutraSweet. Tämä vakuutti kuluttajat tuotteen 

turvallisuudesta, sillä mikäli olisi todettu haitalliseksi, kaikki lukuisat Coca-Colan ja 

Pepsi Co.:n tuotteet olisivat kärsineet seurauksista, kuten negatiivisesta julkisuudesta 

sekä kuluttajien boikotista. Näin kuitenkin myöhemmin kävi, kun NutraSweetin 

todettiin olevan yhteydessä aivosyöpään (Helmig ym. 2007). 

Rao ym. (1999) saavat tutkimuksessaan selville, että kuluttajien näkemykset 

yhteisbrändiin osallistuvan tuotteen, jonka laatu ei ole havaittavissa ennen ostoa, 

laadusta paranevat, kunhan se on altis kuluttajien sanktioille tilanteessa, jossa 

laatulupaus ei toteudukaan. Alttius kuluttajien sanktioille on merkki brändin 

luotettavuudesta, sillä mikäli luvattu laatu ei toteudu ja tuote ei vastaakaan 

kuluttajien odotuksia, brändillä on jotain menetettävää. Kuluttajien sanktio voi 
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tarkoittaa heidän kieltäytymistään uusintaostoksesta, negatiivisen palautteen 

levittämistä muille kuluttajille tai esimerkiksi kantelemista jollekin säätelyelimelle. 

Brändinimi yleensä kertoo, kuka tuotteen valmistaja on, ja ketä rangaista, jos 

laatulupaus ei toteudukaan. Tämän vuoksi myös brändit, joilla on matala 

brändipääoma (esimerkiksi vähemmän tunnetut brändit), voivat yhteisbrändissä 

viestiä korkeasta laadusta, mikäli kuluttajat näkevät ne luotettavina eli alttiina 

kuluttajien sanktioille. (Rao ym. 1999.) 

4.3 Brändipartnerin valinta 

Ei ole taattua, että yhteisbrändäys toimisi aina halutulla tavalla, vaan siihen sisältyy 

paljon riskejä, jotka tulisi ottaa huomioon yhteisbrändäyskumppanin valinnassa. 

Ennen yhteisbrändäystä brändin omistajien tulisi tutkia mahdollisen brändipartnerin 

imago halutun markkinaympäristön lisäksi myös maailmanlaajuisesti, sillä 

kehittyneen teknologian myötä brändi-imagot ovat globaaleja. On myös tärkeää 

selvittää, millainen maine ja tausta brändipartneriehdokkaalla on, sekä millaiset arvot 

sen omistavalla yrityksellä on. (Ueltschy & Laroche 2011.) Jokaisella 

brändipartnerilla on ydinarvoinaan (engl. core values) joukko perustavanlaatuisia 

arvoja, jotka määrittelevät brändiä ja erottavat sen kilpailijoistaan. 

Yhteisbrändäyksen onnistumiseksi yritysten tulisi sovittaa brändipartnereiden arvot 

yhteen ja käyttää hyväkseen mahdollisuus siirtää partnerilta myös uudenlaisia, 

toivottuja arvoja itselleen. Päinvastaisesti yritykset voivat yhteisbrändäyksen avulla 

myös hylätä ei-toivottuja, negatiivisia toisarvoisia arvojaan (engl. peripheral values). 

(Blackett & Boad 1999.) 

Kuten jo luvussa 4.1.1. todettiin, hyvä brändipartneri ei ole ainoastaan brändi, johon 

kuluttajat suhtautuvat suotuisasti, vaan olennaista on myös sen kyky yhdistyä toiseen 

brändiin ja tuottaa positiivisia vaikutelmia brändien ja tuotteiden yhteensopivuudesta. 

Simoninin ja Ruthin (1998) mukaan on mahdollista muodostaa menestyvä 

yhteisbrändi brändin kanssa, jota kohtaan kuluttajien asenteet eivät ole kovin 

suotuisia, mutta jonka kanssa brändi pystyy luomaan yhteensopivuutta niin tuote- 

kuin bränditasollakin. Yritysten tulisikin arvioida kumppanin arvo muun muassa sen 

perusteella, miten hyvin kumppanin tuote yhdistettynä omaan tuotteeseen kykenee 

tyydyttämään kuluttajan tarpeen, tai kuinka hyvin sitä pystytään käyttämään samassa 
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tilanteessa kuin omaa tuotetta (Prince & Davies 2002). Myös Park ym. (1996) saavat 

selville, että kuluttajien positiivinen suhtautuminen toista yhteisbrändin 

brändipartneria kohtaan johtaa positiivisiin suoriin vaikutuksiin, ja että toisiaan 

täydentävät brändit johtavat parempaan kuluttajien arvioon yhteisbrändistä kuin 

brändit, joihin kuluttajat suhtautuvat suotuisasti, mutta jotka eivät täydennä toisiaan. 

Toisaalta voi myös olla, että brändipartnerit eivät sovikaan hyvin yhteen, mutta 

ollessaan alttiita kuluttajien sanktioille huonon laadun tilanteessa yhteisbrändi voi 

menestyä (Rao ym. 1999). 

Yhteisbrändäys tulisi nähdä yritysten pitkän aikavälin strategiana eikä vain 

hetkellisenä ”kampanjana” (Ueltschy & Laroche 2011). On nimittäin huomattu, että 

yhteisbrändäys on arvokkainta, kun pyritään saamaan kuluttajia kokeilemaan tuotetta 

tai kun halutaan laajentua uusille markkinoille, mutta pitkällä aikavälillä se voi 

vahingoittaa brändipartnereiden arvoa (Janiszewski & Van Osselaer 2000). 

Yhteisbrändin lanseeraamisen jälkeen kumppaneiden tulisi työskennellä yhdessä 

säilyttäen yhteisbrändin johdonmukaisuuden lisäksi myös brändipartnerien 

johdonmukaisuus, sillä yhteisbrändäyksen jälkeen kuluttajat liittävät mielissään 

brändipartnerit herkästi toisiinsa (Ueltschy & Laroche 2011). Kannattavan 

yhteisbrändäyssuhteen aikaan saamiseksi on tärkeää suunnitella prosessi etukäteen ja 

tehdä selväksi yhteisbrändin markkinointitavoitteet, ennustaa resurssivaatimukset ja 

päättää, mitkä ovat partnereiden roolit yhteisbrändäyksessä ja miten ne kehittyvät 

ajan myötä. Keskeistä on myös luottamus kumppaniin. (Prince & Davies 2002.) 

Väite siitä, että matalamman pääoman omaava brändi hyötyy yhteisbrändäyksestä 

eniten, herättää kysymyksen, minkä vuoksi korkeamman pääoman omaava brändi 

sitten olisi halukas lähtemään mukaan yhteisbrändäykseen matalapääomaisen 

brändin kanssa. Matalapääomaisempi (esimerkiksi vähemmän tunnettu) brändi 

voidaan nähdä niin sanottuna vapaamatkustajana, jonka panos on yhteisbrändissä 

pieni, mutta joka hyötyy allianssista paljon. Brändien yhteensopivuus myös vaikuttaa 

vähemmän allianssiin, kun vähintään toinen partnereista on vähemmän tunnettu. 

(Simonin & Ruth 1998.) Kuten edellä mainittu, matalamman brändipääoman brändin 

läsnäolo ei välttämättä kuitenkaan heikennä korkeamman pääoman brändiä. 
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Korkeapääomaisella brändillä voi olla useitakin motiiveja lähteä mukaan allianssiin. 

Ensinnäkin houkuttimina voivat toimia tuotteiden hyvä yhteensopivuus ja positiiviset 

asenteet allianssia kohtaan esimerkiksi uudenlaisen, yllättävän tai kiinnostavan 

yhteistyön vuoksi. (Simonin & Ruth 1998.) Tämän lisäksi korkeapääomainen, 

tunnettu partneribrändi voi asemansa vuoksi vaatia korkeampia tulospreemioita kuin 

matalapääomainen partneri sekä suuremman neuvotteluvoimansa ansiosta neuvotella 

itselleen taloudellisia kannustimia matalapääomaiselta partneriltaan, kuten 

esimerkiksi tuotantotiloja ja myyntihenkilökuntaa sekä ei-taloudellisia kannustimia, 

kuten koulutusta ja pääsyä kumppanin asiakastietokantaan. (Besharat 2010.) 

Motivaatiotekijöitä voidaan löytää myös pohtimalla brändien kansainvälistymistä. 

Mikäli toisella yhteisbrändäykseen osallistuvista brändeistä on korkea brändipääoma 

markkinoilla A mutta ei markkinoilla B, ja toisella brändipartnerilla on päinvastainen 

tilanne, molemmat brändeistä voivat yhteisbrändäyksen myötä saavuttaa hyötyä 

prosessista uusien markkinoiden myötä. Ehtona onnistumiselle tässä tilanteessa 

kuitenkin on, että matala brändipääoma toisilla markkinoilla johtuu 

bränditietoisuuden tai brändin tunnistamisen puutteesta kuluttajien keskuudessa, ei 

brändin negatiivisesta imagosta. (Ueltschy & Laroche 2011.) 

4.4 Integroitu malli 

Tutkimuksen tavoitteena oli integroivan kirjallisuuskatsauksen muodossa luoda 

ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä 

kohtaan sekä siitä, miten yhteisbrändäys vaikuttaa kuluttajien asenteisiin 

brändipartnereita kohtaa yhteisbrändäyksen jälkeen. Tutkimusta ohjasi Simoninin ja 

Ruthin (1998) tutkimuksesta mukailtu teoreettinen viitekehys, joka integroituna 

kirjallisuuskatsauksen tutkimuslöydöksiin muodostaa tutkimuksen integroidun mallin 

(kuvio 2).  

Yksinkertaisimmillaan voidaan erottaa, että kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä 

kohtaan vaikuttavat kuluttajien ennakkoasenteet brändipartnereita kohtaan sekä 

yhteensopivuudesta. Näitä tekijöitä voidaan kuitenkin vielä tarkentaa erottaen niistä 

erilaisia alatekijöitä. Kuluttajien ennakkoasenteet brändipartnereita kohtaan ovat 

käytännössä kuluttajien näkemyksiä partnereiden ominaisuuksista. (Simonin ja Ruth 

1998.) Ominaisuudet voivat liittyä laatuun eli se, millaisia brändipartnerit ovat 
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laadultaan vaikuttaa siihen, miten yhteisbrändi arvioidaan. On myös tutkittu, että 

minkä tahansa kahden brändin muodostama tuote arvioidaan laadultaan yleensä 

paremmaksi kuin tuote, jossa on vain yksi brändi. Kaksi brändiä yhdessä ikään kuin 

vakuuttavat kuluttajat tuotteen hyvästä laadusta paremmin ollessaan alttiimpia 

kuluttajien sanktioille kuin yhden brändin sisältävä tuote. (Park 1996). Yleisemmällä 

tasolla positiivisesti arvioidusta brändistä voidaan puhua myös korkean 

brändipääoman käsitteen kautta (Ueltschy & Laroche 2011).  

Brändipartnerien yhteensopivuudesta voidaan erottaa kaksi tekijää: brändien 

yhteensopivuus ja tuotteiden yhteensopivuus. Brändien yhteensopivuus on 

yhteisbrändissä hyvä, mikäli brändi-imagot ovat johdonmukaisia. Brändien 

yhteensopivuus on laadullista, ja sen on todettu olevan merkittävin tekijä 

yhteisbrändin arvioinnissa. (Simonin ja Ruth 1998, Baumgarth 2004, Small 2007.) 

Tuotteiden yhteensopivuudesta puhutaan, kun tuotteiden käyttö ja kategoriat ovat 

samantapaisia, joten sen laadun arviointi on toiminnallista. Vaikka kuluttajien 

ennakkoasenteet brändipartnereita kohtaan eivät olisi kovin suotuisia, 

brändipartnereiden yhteensopivuus voi kuitenkin johtaa suotuisiin arvioihin 

yhteisbrändistä. (Simonin ja Ruth 1998). Yhteisbrändäystä pidetään 

brändilaajennusta hyödyllisempänä keinona asenteiden kannalta etenkin tilanteessa, 

jossa brändit ovat komplementaarisia eli toisiaan täydentäviä. Näiden tekijöiden 

lisäksi on myös havaittu, että sillä, miten yhteisbrändi nimetään, on merkitystä 

arvioille yhteisbrändistä. Yhteisbrändi liitetään ominaisuuksiltaan vahvemmin 

yleensä ensimmäisenä mainittuun brändiin tai otsikkona toimivaan brändiin. (Park 

ym. 1996, Tsai ym. 2011.)  

Brändipartnereiden tunnettuus on tekijä, joka määrittää asenteiden muutosten 

vahvuuden yhteisbrändäyksessä. Tunnettuuden merkitystä yhteisbrändäyksessä 

voidaan tarkastella joko vertailemalla kuluttajien käsityksiä yhden brändipartnerin 

tunnettuuden muutoksista allianssissa tai vastaavasti vertailemalla tunnettuutta 

brändipartnerien välillä. Suhde yhteisbrändäystä edeltävien tekijöiden 

(yhteensopivuuden ja ennakkoasenteiden) sekä yhteisbrändin välillä on riippuvainen 

brändipartnereiden tunnettuudesta; yhteensopivuus ja ennakkoasenteet tiettyä brändiä 

kohtaan vaikuttavat yhteisbrändiin enemmän, kun kyseessä on tunnettu brändi. 

Toisaalta, mitä tuntemattomampi brändi, sitä enemmän kuluttajien arviot siitä 
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poikkeavat heidän arvioistaan yhteisbrändistä. Brändien yhteensopivuuden on 

tutkittu olevan heikko, kun toinen brändeistä on vähemmän tunnettu. Tuotteiden 

yhteensopivuus ei sen sijaan ole sidonnainen tunnettuuteen. (Simonin ja Ruth 1998.) 

Tunnettuutta voidaan tarkastella myös tutkien tunnettuuksiltaan erilaisten 

brändipartneriyhdistelmien vaikutuksia allianssiin. On huomattu, että kun matala- ja 

korkeapääomainen (kuten vähemmän tunnettu ja tunnettu) brändi muodostavat 

allianssin, yhteisbrändin pääoma on partnereiden pääomien välissä, ja kun kaksi 

korkeapääomaista brändiä yhdistyvät yhteisbrändissä, yhteisbrändin pääoma on 

korkeampi kuin partnereiden alkuperäiset pääomat. (Ueltschy & Laroche 2011.) 

Kuten kuviosta kaksi voidaan havaita, kuluttajien asenteisiin brändipartnereita 

kohtaan yhteisbrändäyksen jälkeen vaikuttaa suoraan kuluttajien asenteet 

yhteisbrändiä kohtaan sekä heidän asenteensa brändipartnereita kohtaan ennen 

yhteisbrändäystä. Tekijöiden välillä on suora positiivinen yhteys; brändipartnerit 

arvioidaan yhteisbrändäyksen jälkeen sitä suotuisammin, mitä suotuisammin ne on 

arvioitu ennen yhteisbrändäystä sekä mitä suotuisammin yhteisbrändi arvioidaan. 

Yhteisbrändin suorat vaikutukset brändipartnereihin ei riipu partnerien 

tunnettuudesta. Sen sijaan kuluttajien ennakko- ja jälkiasenteiden välinen yhteys on 

sidoksissa tunnettuuteen, sillä asenteet vähemmän tunnettua brändiä kohtaan 

muuttuvat herkemmin kuin tunnettua brändiä kohtaan. Spillover-efektit, eli 

asenteiden siirtyminen brändipartnereista ja yhteisbrändistä partnereihin 

yhteisbrändäyksen jälkeen, ei siis välttämättä vaikuta brändipartnereihin 

tasavertaisesti. Brändien, jotka ovat partnereitaan vähemmän tunnettuja, merkitys 

yhteisbrändissä on pienempi, mutta ne kokevat suurempia spillover-efektejä kuin 

tunnetummat brändipartnerinsa. Tämän vuoksi vähemmän tunnettuja brändejä 

pidetään yhteisbrändeissä usein niin sanottuina vapaamatkustajina, jotka saavuttavat 

paljon hyötyä pienellä panoksella. (Simonin ja Ruth 1998.) Spillover-efektit voivat 

olla myös negatiivisia, minkä on kuitenkin tutkittu olevan suhteellisen harvinaista 

(Votola & Unnava 2006). 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tutkimuksessa saatiin selville, että tekijä, joka 

voi olennaisestikin muuttaa kuluttajien asenteita niin yhteisbrändiä kuin 

brändipartnereitakin kohtaan, on tuotekokeilu. Tuotekokeilu, ollessaan positiivinen, 

parantaa kuluttajien arvioita yhteisbrändistä huolimatta brändipartnereiden pääomista 
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verrattuna siihen, että kuluttajat näkevät yhteisbrändistä vain mainoksen. Tämän 

lisäksi sillä on myös vaikutusta matalapääomaisille brändeille, sillä se nostaa niiden 

pääomia riippumatta siitä, onko partneri matala- vai korkeapääomainen. 

Korkeapääomaisille brändeille tuotekokeilulla ei ole merkitystä. (Washburn ym. 

2000.) Tämän lisäksi myös laadulla on merkitystä brändipartnereille. Brändiallianssit 

voivat nimittäin toimia signaaleina yksittäisen brändipartnerin laadusta, kun brändi 

itse on kykenemätön viestimään laadustaan menestyksekkäästi. Tällöin yhteisbrändin 

muodostavat esimerkiksi tuotteet, joista toinen on maineikas hyvälaatuisena 

tuotteena ja joista toinen haluaa parantaa kuluttajien käsityksiä laadustaan. (Ruekert 

& Rao 1994.) Yhteisbrändejä voivat kuitenkin muodostaa myös brändit, joiden laatu 

on havaittavissa. Perusteena tällaisen yhteisbrändäyssuhteen muodostamiselle 

tavallisesti on, että toisella brändillä on jokin ominaisuus, jonka toinen brändi 

haluaisi itselleen, muttei esimerkiksi resurssien puutteen vuoksi pysty sitä itse 

valmistamaan. (Ruekert & Rao 1994.) 

 

Kuvio 2. Integroitu malli. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa kootaan tiivistetysti yhteen tutkimuksen tulokset teoreettisten ja 

liikkeenjohdollisten johtopäätösten muodossa. Tämän lisäksi arvioidaan tutkimuksen 

luotettavuutta ja rajoituksia sekä pohditaan jatkotutkimusehdotuksia. 

5.1 Teoreettiset johtopäätökset 

Kirjallisuuskatsauksen teoreettisen viitekehyksen tarkastelulla luotiin puitteet 

kuluttajien asenteiden muuttumisen ymmärtämiseen yhteisbrändäyksessä. Viitekehys 

havainnollisti, että yhteisbrändäyksen vaikutus kuluttajien asenteisiin ei ole 

yksioikoinen ja rajoitu pelkästään asenteisiin yhteisbrändiä kohtaan, vaan sillä on 

vaikutusta myös siihen, miten osallistuvat brändipartnerit yhteisbrändäyksen jälkeen 

arvioidaan. 

Asenteisiin yhteisbrändiä kohtaan vaikuttaa Simoninin ja Ruthin (1998) mukaan 

osallistuvien brändien ja tuotteiden yhteensopivuus sekä asenteet, joita kuluttajilla on 

brändipartnereita kohtaan ennen yhteisbrändäystä. Siihen, miten yhteensopivuus ja 

ennakkoasenteet vaikuttavat yhteisbrändistä syntyviin arvioihin, vaikuttaa 

brändipartnereiden tunnettuus. Tunnettuutta yhteisbrändäyksessä voidaan tarkastella 

yhden brändin tunnettuuden muutosten myötä tai vertailemalla tunnettuutta 

brändipartnereiden välillä. Tunnettuus määrittelee muun muassa sen, mikä on 

partnerien panos allianssiin kohdistuvissa arvioissa. (Simonin & Ruth 1998.) 

Kuluttajien asenteisiin yhteisbrändiä kohtaan vaikuttaa myös se, miten yhteisbrändin 

nimi on muodostettu; yhteisbrändi liitetään ominaisuuksiltaan vahvemmin 

otsikkomääreenä toimivaan tai ensimmäisenä mainittuun brändiin (Park ym. 1996, 

Tsai ym. 2011). Tutkimuksessa saatiin myös selville, että se, mitä kautta 

(tuotekokeilu, mainos) kuluttaja saa tietoa yhteisbrändistä vaikuttaa siihen, kuinka 

suotuisasti yhteisbrändi arvioidaan. Positiivinen tuotekokeilu nähdään yhteisbrändiin 

kohdistuvia arvioita parantavana tekijänä. (Washburn ym. 2000.)  

Se, miten yhteisbrändäys vaikuttaa osallistuviin brändipartnereihin, riippuu 

kuluttajien asenteista yhteisbrändiä kohtaan sekä ennakkoasenteista brändipartnereita 

kohtaan. Yhteisbrändin suorat vaikutukset tiettyyn brändipartneriin eivät ole 
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riippuvaisia brändipartnerin tunnettuudesta. Tunnettuudella on sen sijaan kuitenkin 

merkitystä siinä, kuinka vahva suhde kuluttajien ennakko- ja jälkiasenteilla 

yhteisbrändäyksessä on. Spillover-efektit eivät välttämättä vaikuta brändipartnereihin 

tasavertaisesti; yhteisbrändäys muuttaa kuluttajien asenteita brändipartnereita 

kohtaan riippuen partnereiden tunnettuudesta. Vähemmän tunnetut brändit kokevat 

suurempia spillover-efektejä ja ovat alttiimpia asenteiden muutoksille, mutta niiden 

panos allianssissa on pienempi. (Simonin & Ruth 1998.) Vähemmän tunnettujen 

brändien voidaan ajatella useassa tilanteessa olevan hyötyvän yhteisbrändäyksestä 

kuluttajien asenteiden muutosten kannalta eniten.  

Tuotekokeilulla on merkitystä myös siinä, miten yhteisbrändäys vaikuttaa 

brändipartnereihin. Verrattuna tilanteeseen ennen tuotekokeilua, matalapääomaisten 

brändien pääomat nousevat brändipartnerista riippumatta, mutta korkeapääomaisilla 

brändeillä muutosta ei tapahdu. (Washburn ym. 2000.) Tutkimuksessa havaittiin, että 

myös laadulla on merkitystä yhteisbrändäyksessä. Mikäli brändi ei kykene yksin 

viestimään laadustaan, se voi muodostaa allianssin brändin kanssa, jolla on maine 

hyvälaatuisena brändinä ja näin parantaa kuluttajien arvioita laadustaan. 

Brändialliansseja voivat muodostaa myös brändit, joiden laatu on havaittavissa. 

Tällöin brändipartneri tuottaa lisätietoa ominaisuuksista, jotka voivat tehdä 

yhteisbrändin houkuttelevammaksi. (Ruekert & Rao 1994.)  

5.2 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Tämän kirjallisuuskatsauksen kontribuutio liikkeenjohdolle liittynee vahvasti siihen, 

millainen brändipartneri yrityksen tulisi valita saavuttaakseen toivottuja seurauksia 

yhteisbrändäyksestä. Sen lisäksi, että yritykset ymmärtäisivät, miten yhteisbrändäys 

vaikuttaa kuluttajien asenteisiin itse yhteisbrändiä kohtaan, tutkimus lisää tietoisuutta 

myös siitä, että sen seuraukset ulottuvat myös siihen osallistuviin brändeihin. 

Tutkimus osoittaa myös välillisesti yhteisbrändäyksen hyötyjä, mikä osaltaan voi 

kannustaa yrityksiä harkitsemaan yhteisbrändäyksen ottamista 

markkinointistrategiakseen. 

Niin yhteisbrändiin kuin myös brändipartnereihinkin kohdistuvien asenteiden 

kannalta yritysten tulisi ymmärtää, että ennakkoasenteiden brändipartnereita kohtaan 
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merkitys on suuri. Tämän vuoksi yritysten tulisikin selvittää jo ennen 

yhteisbrändäyksen aloittamista, miten kuluttajat suhtautuvat brändiin, jonka kanssa 

yritys suunnittelee yhteisbrändäystä. Huomioon tulee ottaa muun muassa se, 

millainen imago, maine, tausta ja arvot mahdollisella partnerilla on. Tämän lisäksi 

tulisi ottaa selvää siitä, kuinka tunnettu partneri on halutuilla markkinoilla suhteessa 

omaan brändiin sekä siitä, millainen partnerin laatu on ja onko laatu havaittavissa. 

Mikäli yritys haluaa nostaa brändinsä pääomaa, sen kannattaa valita partnerikseen 

brändi, joka on tunnettu ja johon kuluttajat suhtautuvat suotuisasti esimerkiksi hyvän 

laadun vuoksi. Positiivisten ennakkoasenteiden lisäksi on myös tärkeää, että 

brändipartnerit sopivat toistensa kanssa hyvin yhteen, niin tuotteiden kategorian ja 

käytön perusteella kuin myös brändi-imagollisesti. Brändien yhteensopivuutta 

pidetäänkin usein tärkeimpänä tekijänä yhteisbrändien arvioinnissa. Brändi-imagojen 

tulisi olla siis johdonmukaisia eikä hämmentää kuluttajia liiallisella erilaisuudellaan. 

On myös huomattava, että yhteisbrändäyksen on tutkittu olevan brändilaajennusta 

hyödyllisempi keino ainakin tilanteessa, jossa brändit ovat toisiaan täydentäviä. Kun 

yhteisbrändi on muodostettu ja partneri valittu, johdon tulisi kiinnittää huomiota 

yhteisbrändin nimen valintaan. On nimittäin havaittu, että yhteisbrändi liitettään 

herkemmin ensimmäisenä mainittuun tai otsikkona toimivaan brändiin. Tämän 

vuoksi kumppaneiden tulisikin päättää, kumpi haluaa olla mielikuvallisesti enemmän 

vastuussa yhteisbrändistä. 

On myös tärkeää osata hallita ja ymmärtää yhteisbrändistä annettavaa tietoa ja sen 

antamisen ajankohtaa. Uuden tai vähemmän tunnetun brändin johtajien tulisi välttää 

muodostamasta yhteisbrändejä tunnettujen brändien kanssa, jotka välittömästi 

välittävät tietoa yhteisbrändistä lisätäkseen mahdollisuutta, että vähemmän tunnettu 

brändi nähtäisiin yhtenäisenä osana yhteisbrändiä. Tällaiset tilanteet voidaan 

kuitenkin estää aikaviiveen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

yhteisbrändi ja tieto siitä voitaisiin esittää samassa mainoksessa, kunhan vain tieto on 

esitetty mainoksen lopussa. Tämän vuoksi printtimainonta ei sovellu aikaviiveen 

hyödyntämiseen, minkä vuoksi sen käyttöä yhteisbrändin mainontakeinona tulisikin 

harkita tarkkaan. Kuluttajien asenteita yhteisbrändäyksessä muokkaavan ulkoisen 

tekijän, tuotekokeilun, on tutkittu olevan verrattain kriittinen tekijä 

yhteisbrändäyksessä, mutta jonka moni tutkija jättää kuitenkin tarkastelun 

ulkopuolelle. Washburn ym. (2000) saavat tutkimuksessaan selville, että verrattuna 
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mainokseen tuotekokeilu nostaa kuluttajien arvioita yhteisbrändistä huolimatta 

partnereihin kohdistuvista ennakkoasenteista sekä vaikuttaa suotuisasti kuluttajien 

arvioihin matalapääomaisemmista brändipartnereista. Tämä viittaa liikkeenjohdon 

kannalta siihen, että yritysten tulisi esimerkiksi yhteisbrändin lanseerauksen 

yhteydessä panostaa siihen, että kuluttajat saavat kokeilla tuotetta, esimerkiksi 

tuotenäytteiden tai maistiaisten muodossa. Myös pitkäjänteisen yhteistyösuhteen ja 

molempien kumppaneiden tavoitteiden suunnittelu ja huomiointi on tärkeää, sillä 

yhteisbrändäys on arvokkainta, kun pyritään saamaan kuluttajia kokeilemaan tuotetta 

tai kun halutaan laajentua uusille markkinoille, mutta pitkällä aikavälillä se voi 

vahingoittaa brändipartnereiden arvoa. 

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin avulla. 

Tutkimuksen reliaabeliudella viitataan tutkimustulosten toistettavuuteen ja kykyyn 

tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997: 216.) 

Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä sen tarkastelulla pyritään arvioimaan, kuinka 

ristiriidattomia aihetta tutkivien tutkimusten tulokset ovat eli sitä, ovatko ne 

johdonmukaisia toistensa kanssa. Stenbackan (2001) mukaan kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa reliabiliteetti on laadun arvioimista tarkoituksena selittää, kun taas 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa se on laadun arvioimista tarkoituksena tuottaa 

ymmärrystä. Validius eli pätevyys tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri 

sitä, mitä sen on tarkoitettu mitattavan. Validiteetti voidaan yksinkertaistaen jakaa 

kahteen osaan, ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti viittaa 

tutkimuksen sisäiseen loogisuuteen ja ristiriidattomuuteen ja ulkoinen siihen, voiko 

tulkinnan yleistää tutkimuksessa tutkittujen tapausten lisäksi myös muihin 

tapauksiin. On huomattu, että aineisto voi olla reliaabeli olematta kuitenkaan validi, 

mutta se ei voi olla validi, ellei se ole reliaabeli. Laadullisessa tutkimuksessa 

reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä ei pidetä kuitenkaan kovin mielekkäinä, minkä 

vuoksi vaihtoehtoisena laatua parantavana käsitteenä voidaan käyttää esimerkiksi 

”tutkimuksen laatua”. Tämä viittaa siihen, että tutkimuksessa tulisi pyrkiä 

systemaattiseen laadun tarkkailuun. (Koskinen ym. 2005: 254—256.) 
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Integroivaa kirjalisuuskatsausta tutkimusmenetelmänä käsittelevässä luvussa 3.1. 

mainitaan Cooperin (1998: 6—7) viisi vaihetta kirjallisuuskatsauksen 

muodostamiselle. Vaiheita voidaan hyödyntää myös tutkimuksen validiteetin 

tarkastelun apuna. Ensimmäisen vaiheen, tutkimusongelman muodostamisen, uhkana 

voidaan pitää käsitteen kapeutta. Yhtenäisten tulosten aikaansaamiseksi 

kirjallisuuskatsauksen tekijät saattavat määritellä käsitteensä hyvin kapeasti. Tämä ei 

kuitenkaan ole suotavaa, sillä se sulkee tarkastelusta pois olennaisia, eriäviä 

tutkimustuloksia. Aiheen liiallinen rajaaminen myös vähentää tutkimuksen 

yleistettävyyttä. (Cooper 1998: 37—38.) Tässä tutkimuksessa keskeisessä roolissa 

tutkimusongelman asettamisessa oli käsitteen ”yhteisbrändäys” määrittely riittävän, 

muttei liian, laajasti. Tärkeää oli huomioida se, että mahdollistaa laajan kirjon 

erilaisia artikkeleita tutkittavakseen, ja etteivät tulokset vaihtele käsitteen määrittelyn 

epätarkkuuden vuoksi. Katsaukseen sisällytettiin monipuolisuuden saavuttamiseksi 

tutkimuksia, joissa tutkimusasetelmat ja tarkastelunäkökulmat erosivat toisistaan, ja 

jotka näin toivat hieman erilaisia tutkimustuloksia. Tällainen on esimerkiksi 

kappaleessa 4.2.2. käsitelty tuotekokeilun huomioiva tutkimus, jolla on verrattain 

suuri vaikutus kuluttajien asenteisiin yhteisbrändäyksessä verrattuna tilanteeseen, 

jossa kuluttajat näkevät yhteisbrändistä vain esimerkkikuvia. 

Toisessa vaiheessa, kun hankitaan aineistoa, tulisi arvioida, millä keinoin relevanttia 

tietoa haetaan, ja mitä lähteitä valitaan sisällytettäväksi tutkimukseen. Validiteettia 

uhkaa se, että katsauksen ulkopuolelle jätetään paljon relevantteja tutkimuksia, ja että 

siinä suositaan vain jotain tiettyä näkökulmaa tai tutkimusta. (Cooper 1998: 76.) 

Myös tämän kirjallisuuskatsauksen validiutta laskee se, että tarkastelun ulkopuolelle 

oli katsauksen laajuuden rajoissa jätettävä suuri joukko relevantteja tutkimuksia. 

Aineistoa hankkiessa tulisi myös arvioida, missä määrin niissä tutkitut henkilöt tai 

henkilöiden ominaisuudet edustavat koko kohderyhmää.  

Kolmannessa vaiheessa katsauksen tietoa arvioidaan tarkastellen, ovatko alkuperäiset 

lähteet laadukkaita, puuttuuko katsauksesta olennaista tietoa, kuinka luotettavasti 

tietoa on hankittu ja mihin alkuperäisten tutkimusten tarkastelussa on keskitytty 

(Cooper 1998: 102). Tässä tutkimuksessa pyrittiin aineiston validiuteen muun 

muassa arvioimalla niiden julkaisupaikkaa ja viittausmääriä. Suurin osa artikkeleista 

on julkaistu akateemisissa aikakausjulkaisuissa, ja niiden viittausmäärät ovat 
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verrattain suuria. Esimerkiksi katsauksen teoreettisena viitekehyksenä toimiva 

Simoninin ja Ruthin (1998) tutkimus on julkaistu lehdessä Journal of Marketing 

Research, ja siihen on viitattu Google Scholar –tietokannassa 1355 kertaa. Lehden 

Julkaisufoorumi-taso on kaksi, mikä tarkoittaa, että lehden laatu on johtavalla tasolla. 

Katsauksen validiutta ja relevanttiutta tälle vuosikymmenelle todennäköisesti 

kuitenkin heikentää valittujen tutkimusten vanhuus, sillä osa niistä on julkaistu 1990-

luvulla. Neljännessä, tiedon analysointivaiheessa tulee huomioida se, millä 

periaattein tietoa on katsauksessa tulkittu. Katsauksen tekijän tulisikin selvästi tuoda 

esiin, mitä ovat ne oletukset, jotka ohjaavat häntä päätelmissään ja tulkinnoissaan. 

(Cooper 1998: 155.) 

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Kuten johdannossa mainittiin, yhteisbrändäystä on tutkittu runsaasti 1990-luvun 

lopulla, mutta 2000-luvun puolella sen suosio on hiipunut. 2010-luvulla tutkimuksia 

aiheesta on tehty huomattavasti aiempaa vähemmän, mikä luokin tarpeen ilmiön 

tämänhetkiseen tutkimiseen tuoreempien ja sen myötä tällä hetkellä 

paikkansapitävämpien tutkimustulosten löytämiseksi, sillä yhteisbrändäys 

markkinointistrategiana jatkaa ja kasvattaa suosiotaan. Maailman muuttuessa yhä 

globaalimmaksi ja yritysten etsiessä yhä enenevissä määrin kasvua myös ulkomailta 

yhteisbrändäyksen hyödyntäminen yritysten kansainvälistymisessä nousee myös 

tärkeäksi aiheeksi, joka tämänhetkisen puutteellisuutensa vuoksi kaipaisi 

jatkotutkimusta. Tuotekokeilun saralla kiintoisa tutkimusaukko voisi löytyä 

negatiivisen tuotekokeilun yhteydestä, esimerkiksi siitä, laskeeko se kuluttajien 

arvioita osallistuvista brändipartnereista. Yleisesti tuotekokeilua yhteisbrändäyksessä 

tutkivien tutkimusten vähyys viittaa myös siihen, että sen puitteissa olisi sijaa uusille 

tutkimuksille. 

Mielenkiintoinen tutkimusaukko voisi löytyä myös pikamuotiyhteisbrändäyksen 

ympäriltä, sillä aihe on käsitteenä suhteellisen uusi ja vakiintumaton, mutta 

käytäntönä paljon hyödynnetty. Yhteisbrändäystä on tutkittu runsaasti 

kuluttajamarkkinoilla, erityisesti kulutustuotteiden yhteydessä, mutta esimerkiksi 

teollisuus- ja yritysmarkkinoiden yhteydessä yhteisbrändäyksen tutkimus on vähäistä 

ja kaipaa lisätutkimusta. Kuluttajien asenteiden keskeinen merkitys 
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yhteisbrändäyksessä jättää runsaasti tilaa myös käyttäytymispsykologisen 

tarkastelukulman ottaville tutkimuksille. Markkinoinnin tutkimukset 

yhteisbrändäyksestä keskittyvät pääsääntöisesti yhteisbrändäyksen hyötyihin ja 

haittoihin ja niiden merkitykseen brändeille ja yrityksille, ja sivuavat vain lyhyesti – 

jos lainkaan – kuluttajien asenteisiin liittyviä psykologisia seikkoja. Tarkastelua voisi 

suunnata esimerkiksi siihen, miten tietoa brändipartnereista ja yhteisbrändistä 

prosessoidaan kuluttajien mielissä, ja miten spillover-efekti yksilön mielessä 

tapahtuu.  
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