
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co-branding 
-och dess påverkan på ett företags brand equity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HT 2004 
 

Anna Fahlén och Maria Nilsson 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2005-01-19 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN   LIU-EKI/IEP-D--05/022--SE    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/iep/022/ 

  

 
 

 

Titel Title 
 

 

Co-branding - och dess påverkan på ett företags brand equity  
 
Co-branding - and its influence on a company´s brand equity 

 

Författare 
 Author 

 

Anna Fahlén och Maria Nilsson 
 

 
 

Sammanfattning Abstract 
Bakgrund: Många konkurrerande produkter liknar idag varandra och därför krävs ofta andra 
egenskaper än bra produkter för att övertala konsumenterna till köp. Ett sätt att förstärka 
associationskraften i ett varumärke kan vara att samarbeta med ytterligare ett varumärke, co-
branding. Det tilläggsvärde som ett varumärke ger den märkta produkten betecknas av begreppet 
brand equity. Co- branding skulle kunna öka brand equity men det kan även innebära stora 
problem som skulle kunna minska brand equity. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att definiera och beskriva begreppet ”co- branding” ur ett 
svenskt marknadsperspektiv. Vidare vill vi undersöka om och hur co-branding som 
varumärkesstrategi genom konsumenterna kan påverka ett företags brand equity. 
 
Genomförande: Uppsatsen bygger på tre små n-studier av de co-brandade produkterna Daimglass, 
klädkollektionen ”Lagerfeld for H&M” och Vodafonemärkta Sony Ericssontelefoner. Primärdata 
har samlats in genom två stycken e- mailintervjuer med representanter på Sony Ericsson och 
H&M. Därtill har 90 stycken intervjuer gjorts med konsumenter. 
 
Resultat: Vi har i vår uppsats kommit fram till en egen definition av begreppet co-branding. Vi kan 
även konstatera att brand equity kan påverkas på många olika sätt genom de fyra 
varumärkestillgångarna märkeskännedom, upplevd kvalitet, associationer till varumärket och 
märkeslojalitet. Slutligen har vi kunnat bidra med några goda råd riktade till de företag som står 
inför ett co- brandingsamarbete.  
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1. Inledning 
 
Inledningskapitlet syftar till att ge en bakgrund till och en diskussion kring problemet som behandlas 
i uppsatsen. Vi diskuterar här kort det område vi kommer att behandla och presenterar anledningen 
till varför vi valt att studera just detta ämne. Utifrån detta formulerar vi de problemfrågor och det 
syfte som kommer att genomsyra hela uppsatsen. Kapitlet avslutas med en disposition som syftar till 
att underlätta läsarens väg genom uppsatsen.  
 

1.1 Problembakgrund 
Hennes & Mauritz (H&M) är ett varumärke som vi utgår ifrån att en stor del av de 
svenska konsumenterna känner till. Moderiktiga kläder till ett lågt pris är affärsidén 
som har gjort H&M framgångsrikt (www.hm.se). Karl Lagerfeld är en otroligt 
framgångsrik och färgstark designer inom modevärlden. Kontrasterna mellan 
varumärkena H&M och Lagerfeld är stora och därför var det nog många som höjde 
på ögonbrynen när det avslöjades att de båda skulle ingå ett samarbete och 
tillsammans lansera en kollektion. Samarbetet mellan H&M och Karl Lagerfeld är 
kanske det senaste och mest uppmärksammade exemplet på co-branding men det är 
definitivt inte det enda. Svunnen är den tiden då mobiltelefontillverkarna fick stoltsera 
ensamma med sitt varumärke på alla sina mobiltelefoner. Idag ses Sony Ericssons och 
andra mobiltelefontillverkares logotyper tillsammans med mobiloperatören 
Vodafones på mängder av telefoner och paketerbjudanden. Ett annat, kanske mindre 
uppenbart exempel på co-branding som de flesta någon gång kommit i kontakt med, 
är samarbetet mellan GB Glace och det starka varumärket Daim som resulterat i den 
hos många populära Daimglassen. Glassen som funnits i de svenska frysboxarna 
sedan 1987 är ett exempel på ett långvarigt co-brandingsamarbete. 
 
Många konkurrerande produkter liknar idag varandra och därför krävs ofta andra 
egenskaper än bra produkter för att tilltala konsumenterna och övertala till köp. Detta 
har fått som följd att varumärket har fått en oerhört viktig funktion i att skapa 
mervärde till produkter. I tidskriften Brand News (2000/10) menar man att ett sätt att 
förstärka associationskraften i ett varumärke kan vara att samarbeta med ytterligare ett 
varumärke och på så sätt kunna stötta varandra som vi sett i exemplen ovan. Denna 
typ av samarbeten kallas för co-branding och handlar om att man genom samarbete 
drar nytta av ett annat varumärke för att på så vis skapa fördelar som kan stärka det 
egna varumärket. Allt fler företag börjar få upp ögonen för co-branding som ett 
alternativ till traditionella marknadsföringsmetoder och positioneringsverktyg (Uggla, 
2002).  
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1.2 Problemdiskussion 
Co-branding är enligt vår mening ett tämligen outforskat område trots att det 
praktiserats under en längre tid. Detta gör ämnet intressant och spännande inte minst 
för att det idag i och med Lagerfelds kollektion för H&M är högst aktuellt och för att 
det även finns samarbeten som fungerat under väldigt lång tid. Bristen på forskning 
och litteratur på området gör att det finns en mängd osäkerheter och obesvarade 
frågor kring ämnet. Det råder exempelvis delade meningar om vad som egentligen ska 
betraktas som co-branding och hur begreppet bör definieras. Vi anser också att för- 
och nackdelar med co-branding bör belysas i högre grad än vad som tidigare gjorts då 
det är viktigt att man innan man ingår ett sådant samarbete har full förståelse för hur 
det kan påverka det egna varumärkets värde i både positiv och negativ bemärkelse.  
 
Det tilläggsvärde som varumärket ger den märkta produkten har kommit att 
betecknas av begreppet brand equity som under 1990-talet har hamnat i fokus hos 
många varumärkesforskare (Melin, 1997). Aaker (1991) menar att tillgångarna som 
tillsammans bygger brand equity lägger till eller drar ifrån värde för konsumenten samt 
skapar värde för varumärkesinnehavaren.  
 
Då företagen enligt Uggla (2002) allt oftare använder co-branding som 
marknadsförings- och positioneringsverktyg och då co-branding enligt Brand News 
(2000/10) är ett sätt att förstärka associationskraften i ett varumärke, anser vi att co-
branding skulle kunna öka varumärkets värde för både konsumenter och 
varumärkesinnehavare samt lindra eventuella värdeminskningar. Co-branding kan 
dock även innebära stora problem för ett företag om något i samarbetet går fel. Trots 
att även begreppet brand equity enligt Kapferer (1997) fått ett stort genomslag de 
senaste åren har vi hittills inte stött på någon forskning som påvisar hur co-branding 
kan påverka ett företags brand equity. Vi anser därmed att det är högst relevant att 
undersöka huruvida co-branding verkligen är en bra metod för att påverka brand 
equity i positiv riktning.  
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1.3 Problemformulering  
Genom att ta del av befintlig litteratur på området och genom att ta fram vår egen 
definition av begreppet ämnar vi svara på följande fråga.  
 

• Vad innebär ”co-branding”? 
 
Denna fråga kommer att besvaras redan med teorier i kapitel tre och inte i den analys 
som vi kommer att göra senare i arbetet. Frågan är till för att klargöra begreppet för 
läsaren och för att ge en vidare kunskap inför analysen. I analysen vill vi genom att 
studera tre olika fall och analysera dem med hjälp av olika teorier besvara följande två 
frågor.  
 

• Hur kan co-branding påverka ett företags brand equity? 
• Hur kan man genomföra co-branding så att det påverkar företagets brand 

equity på ett positivt sätt? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att definiera och beskriva begreppet ”co-branding” ur ett 
svenskt marknadsperspektiv. Vidare vill vi undersöka om och hur co-branding som 
varumärkesstrategi genom konsumenterna kan påverka ett företags brand equity.  
 

1.5 Uppsatsens målgrupp 
Denna uppsats är främst avsedd att läsas av ekonomistuderande och undervisande 
anställda samt forskare vid svenska universitet och högskolor. Vi avser att bidra till 
forskning och studier av ett relativt outforskat område och syftet med uppsatsen är i 
första hand akademiskt. Vi har dock försökt att i största möjliga mån förklara de 
fackbegrepp som förekommer och hoppas att uppsatsen därigenom även kan vara 
förståelig för andra målgrupper och förhoppningsvis även komma till nytta för företag 
som har funderingar kring co-branding. 
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1.6 Disposition/Läshänvisning 
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel 
där vi diskuterar några begrepp och tankar 
som kan vara av vikt för läsarens förståelse 
av våra val och studiens resultat. Vi 
presenterar där vår bild av vetenskap och 
kunskap som ligger till grund för 
undersökningens resultat.   
 
Därefter följer ett kapitel som presenterar 
och definierar begreppet co-branding. Här 
får läsaren ta del av de definitioner som 
finns i litteraturen samt följa diskussionen 
kring hur vi kommer fram till vår egen 
definition av begreppet, som vi sedan utgår 
från i denna uppsats.  
 
Efter begreppsdiskussionen följer ett 
metodkapitel som syftar till att förklara och 
motivera vårt arbetssätt och våra val under 
arbetets gång för läsaren. I detta kapitel 
kommer vi även att kritisera de val vi gjort 
och ge läsaren en bild av uppsatsens 
trovärdighet. 
 
Metoden följs av referensramen som syftar till att presentera och belysa modeller och 
teorier som rör varumärken, brand equity och co-branding och den information vi fått 
fram i vår undersökning..  
 
Efter referensramen möts läsaren av en presentation av de produkter och varumärken 
vi valt för att få en empirisk koppling till problemet.  
 
Efter presentationerna av företagen, produkterna och vår undersökning kommer det 
kapitel där vi analyserar de empiriska fakta vi har ihop med de teorier som 
presenterats. Denna analys är strukturerad i faktorerna märkeskännedom, 
kundupplevd kvalitet, associationer och märkeslojalitet.  
 
Analysen följs sedan av de slutsatser vi kan dra kring om och hur co-branding som 
varumärkesstrategi påverkar ett företags brand equity.  
 

Figur 1: Disposition 

Källa: Egen konstruktion 

Inledning

Vetenskapssyn

Definition på Co-
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2. Vetenskapssyn 
 
Innan vi ger oss in på uppsatsens syfte i de kommande kapitlen vill vi här diskutera några begrepp 
och tankar som kan vara väsentliga för läsarens förståelse för uppsatsens utseende och de slutsatser 
som presenteras. Den bild vi har av vetenskap och kunskap ligger till grund för vår 
materialinsamling och bearbetning av detta material. Vår avsikt är med detta kapitel att ge läsaren 
en möjlighet att förstå utifrån vilka grunder uppsatsen kommit till.  
 

2.1 Varför metod? 
 
”Vad är det egentligen som vi studerar och vad är det som gör att vi kan påstå att vi med säkerhet 
vet vissa saker?” (Månson, 2000:58) 
 
Det finns enligt Månson (2000) en speciell disciplin som traditionellt undersöker olika 
ämnens anspråk på vetenskaplig kunskap. Den kallas vetenskapsteori och man kan 
enligt Månson (2000) se det som att vetenskapsteorin är teorier om teorier om 
verkligheten. All vetenskap bygger på bestämda synsätt på och förhållningssätt till 
verkligheten.  
 
Det är enligt Paulsson (1999) viktigt att man som författare gör en så noggrann och 
fullständig redogörelse för studiens genomförande och resultat att läsaren själv kan 
dra slutsatser kring och av studien. Detta kan dock även resultera i att läsaren kommer 
fram till ett helt annat resultat än författaren trots att samma material använts. Vi 
tycker trots denna risk att det är viktigt att ge läsaren den möjligheten. Enligt 
Mårtensson & Nilstun (1988) bör forskningsrapporter uppfylla fyra olika ideal; vara 
etiskt acceptabla, tillgängliga, relevanta och av hög kvalitet. Etikidealet innebär att 
uppsatsen skrivs på ett sådant sätt att ingen typ av skada uppstår i samband med eller 
till följd av publiceringen. Med tillgänglighetsidealet menas att uppsatsen ska vara till-
gänglig för alla intressenter samt att den ska vara möjlig för fackexperter att granska. 
Relevansidealet pekar på att en uppsats bör ha ett sådant innehåll att den kan ge idéer 
och kunskaper som har något värde. Enligt kvalitetsidealet bör forskningen uppfylla 
allmänt vedertagna krav på problemformulering och redovisning av material och 
metod.  

 
Eftersom vår mening är att detta ska vara en vetenskaplig rapport och för att ge dig 
som läsare möjlighet att själv dra slutsatser och göra tolkningar samt för att kunna visa 
på att vår uppsats uppfyller de ovan nämnda fyra ideal kommer vi i detta kapitel 
redogöra för vår syn på vetenskap och verklighet.  



VETENSKAPSSYN 
 

6 

 

2.2 Verklighetssyn och metodsynsätt 
Det finns många olika uppfattningar om hur världen egentligen ser ut och detta 
resulterar i att det råder stor oenighet i vilken grad det går att samla in kunskap och 
om det överhuvudtaget går att göra. Jacobsen (2002) frågar sig huruvida det finns en 
objektiv värld utanför oss som vi kan studera eller om det bara finns olika bilder av 
verkligheten som vi måste tolka utifrån egna erfarenheter. Hur forskaren uppfattar 
verkligheten skiljer sig enligt Arbnor & Bjerke (1994) åt både beroende på vilken typ 
av kunskap som eftersträvas och på den enskilda personens verklighetsuppfattning. Vi 
anser att ett samhälle inte kan agera på egen hand utan byggs upp och påverkas av de 
individer som samhället utgörs av. Vi ser därför verkligheten som en subjektiv 
företeelse som tar sin utgångspunkt i varje enskild individs kunskap och värderingar, 
där varje individ uppfattar och tolkar samma händelse på olika sätt. Då synen på hur 
verkligheten ser ut är en fråga som, enligt Jacobsen (2002), inte ser ut att närma sig 
någon lösning finns det säkerligen många som inte håller med oss. Vår tolkning av 
händelser och fenomen är dock utifrån den uppfattning om verkligheten som beskrivs 
ovan.  

 

Beroende på hur forskaren ser på verkligheten har han eller hon även olika 
metodsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). I vår studie ligger intresset på att försöka 
förstå hur ett handlande påverkar och förändrar ett varumärkes värde. Arbnor & 
Bjerke (1994) menar att det finns tre metodsynsätt som alla kommer från olika sätt att 
se på verkligheten. Dessa tre är analytiskt synsätt, systemsynsätt och aktörsynsätt. Det 
analytiska synsättet bygger på att helheten (verkligheten) är lika med summan av 
delarna. Nästa synsätt, systemsynsättet, kom till som en reaktion mot det analytiska 
synsättet och är idag dominerande inom det skandinaviska företagsekonomiska 
tänkandet. Synsättet utgår från att verklighetens helhet avviker från summan av 
delarna vilket medför att delarna förstås utifrån helhetens egenskaper. Denna uppsats 
syfte och vår verklighetsuppfattning leder till att vi anser oss ha det tredje synsättet, 
aktörssynsättet. Detta synsätt syftar till att förstå helheter utifrån delarnas egenskaper 
och utveckla ny kunskap genom att studera enskilda individers (delars) agerande och 
tyckande (Arbnor & Bjerke, 1994), vilket är det vi anser att vårt problem syftar till. 
Den nya kunskapen som skapas blir visserligen baserad på enskilda individer men 
resultatet kan enligt Arbnor & Bjerke (1994) trots detta sägas ge en vidare kunskap 
om helheten.  
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2.3 Motiv till studien 
Enligt Månson (2000) är det möjligt att dela upp människans förhållningssätt till att 
utforska samhället i tre olika motiv. Dessa tre är att förklara, förstå eller förändra 
samhället. Vi är i denna uppsats inte intresserade av att försöka förändra samhället 
utan vår motivation ligger i att förstå och förklara det område vi har valt. Genom att 
försöka förstå händelser och fenomen i verkligheten tolkar vi enligt Månson (2000) 
den. Enligt honom kan man tolka verkligheten genom att förklara den. Vår 
motivation till att göra denna uppsats är, utifrån Månsons (2000) definitioner, att 
försöka förstå och förklara det problem som presenterades i inledningen.   
 

2.4 Förhållningssätt till studien 
Vår motivation till att göra denna studie är att försöka förklara och därmed förstå det 
problem som beskrivits i inledningen. Det finns en del skillnader i forskares 
förhållningssätt till det område som studeras och dessa kan enligt Månson (2000) 
institutionaliseras till olika riktningar eller paradigm vilka den tyske samhällsvetaren 
Jürgen Habermas (ur Månson, 2000) har försökt systematisera i olika kunskaps-
intressen. Det första kunskapsintresset, det teknisktmanipulativa, ser sitt objekt som 
något som ligger utanför forskaren och som styrs av objektiva lagar. Det andra 
kunskapsintresset, det hermeneutiska, utgår från den kvalitativa skillnad som många 
anser finns mellan kultur- och naturvetenskapen. Målet för denna typ av studie blir att 
genom bland annat tolkningar bygga kunskap som gör det möjligt att förstå andra 
människor, samhällen och tider. Det tredje intresset, det kritisk-emancipatoriska, utgår 
från att vetenskapen har till uppgift att befria människan från naturens lagar och 
samhällets förtryckande strukturer.  
 
I vår uppsats vill vi förklara och förstå problemet genom att tolka den information 
och de reflektioner vi får från individer i samhället. Vi anser att man inte objektivt kan 
analysera händelser och fenomen utan att man som forskare alltid påverkar de resultat 
som framkommer. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) försöker hermeneutiker att tolka 
och förstå problem vilket även Månsons (2000) ovan nämnda definition av 
hermeneutiken innebär. Arbnor & Bjerke (1994) menar även att en objektiv värld inte 
existerar enligt hermeneutiker. Med grund i nämnda definitioner av hermeneutik anser 
vi oss ha ett hermeneutiskt förhållningssätt till denna studie något som också stämmer 
väl överens med det aktörsynsätt vi anser oss ha (se stycke 2.2). 
 

2.5 Forskarens tillvägagångssätt för att dra slutsatser 
 
”Kunskapen om vår egen existens var utgångspunkten för all kunskap” (René Descartes ur 
Månson, 2000:92)  
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Vi har enligt Håkanson (1982) en väldig mängd fakta om saker och deras förhållanden 
till varandra. Så länge vi utgår från vissa förutsättningar, dvs. resonerar inom vissa 
ramar, har vi enligt honom kunskap. Kunskap finns enligt Paulsson (1999) av olika 
slag, till exempel yrkeskunskaper och vetenskapliga kunskaper. Vetenskapliga 
kunskaper kan delas in i paradigmskifte och vardagsforskning. Paradigmskiften 
kommer som resultat av fundamentala upptäckter som totalt förändrar vår syn på 
tillvaron som exempelvis att jorden snurrar runt solen och inte tvärtom (Paulsson, 
1999). I begreppet vardagsforskning inkluderas exempelvis uppsatsskrivande och 
utredningsarbeten. Det vi utför i denna uppsats är, enligt denna uppdelning, vardags-
forskning och den kunskap som presenteras är enligt Paulsson (1999) akademisk 
kunskap. Akademisk kunskap kännetecknas av sin kumulativa natur. Detta innebär att 
man som forskare till viss mån utgår från existerande modeller och teorier och 
förankrar studiens resultat i dessa. I denna uppsats använder vi oss av redan befintliga 
teorier till viss del och hoppas även kunna bidra med kunskap som kan användas av 
andra.  
 

En viktig del inom den vetenskapliga forskningen är forskarens tillvägagångssätt för 
att dra slutsatser och skapa ny kunskap. Hur man går tillväga för att komma fram till 
resultat kan beskrivas på många sätt. Vår studie utgår från ett verkligt fenomen då vi 
pratar om huruvida co-branding påverkar ett företags brand equity. Enligt Alvesson & 
Sköldberg (1994) brukar man skilja mellan induktion och deduktion som två 
ytterligheter när man talar om vilken ansats forskaren har. En induktiv ansats utgår 
från en mängd enskilda fall och hävdar att samband som observerats här är generellt 
giltiga. Med en deduktiv ansats däremot utgår man från en generell regel och hävdar 
att denna förklarar ett visst fall.  

 
Det faktum att fler och fler företag använder sig av co-branding och att detta kan 
påverka företagets brand equity framkom genom vissa föregripande litteraturstudier. 
Efter att vi kontrollerat att det verkligen ser ut så i empirin övergick vi till att göra en 
djupare studie av teorin. För att kunna förklara och förstå problemet utgår vi från 
teorin och efter att vi skapat oss en förståelse kring begreppen kan vi undersöka dessa 
och dess påverkan i empirin. Denna påverkan försöker vi sedan genom teorin tolka på 
ett sådant sätt att vi kan skapa ny kunskap kring co-brandingens påverkan på brand 
equity. Denna typ av ansats stämmer väl in på Alvesson & Sköldbergs (1994) 
definition av abduktion. Abduktion utgår enligt dem från empiriska fakta men 
analysen av empirin kan mycket väl kombineras med eller t.o.m. föregås av studier av 
tidigare teori i litteraturen. Abduktion kan enligt dem till viss del liknas vid en 
hermeneutisk spiral i och med att det är en tolkning av fakta som vi redan har en viss 
förståelse för. Den hermeneutiska spiralen symboliserar enligt Alvesson & Sköldberg 
(1994) ett synsätt där man börjar på en punkt, och borrar sig sen successivt in i 
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problemet genom att alternera mellan att titta på en del och sätta denna i relation till 
helheten och därefter återgå till att titta på delen igen. Under tiden får man hela tiden 
en djupare förståelse. Under arbetets gång har empiri och fakta utvecklats enskilt och 
ihop vilket hela tiden har ökat vår förståelse för problemet.  

 
2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi ser på verkligheten på ett sätt som 
överensstämmer med Arbnor & Bjerkes (1994) definition på aktörsynsätt. Vi vill 
genom vår undersökning förstå och förklara problemet och har ett hermeneutiskt 
förhållningssätt till studien. Vår ansats för att kunna dra slutsatser av våra resultat är 
abduktiv något som enligt Alvesson & Sköldberg (1994) stämmer överens med 
hermeneutiken. 
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3. Definition av begreppet co-branding 
 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i hur andra författare definierar begreppet co-
branding. De olika befintliga definitionerna kommer sedan att diskuteras för att slutligen mynna ut i 
vår egen syn på begreppet. I detta kapitel ämnar vi svara på vår första problemfråga om vad co-
branding är. Vi har valt att lägga denna begreppsdiskussion innan presentationen av vårt praktiska 
tillvägagångssätt eftersom vi vill ha definitionen som utgångspunkt i vårt urval av fallföretag. 
 

3.1 Definitioner i litteraturen 
Det finns en mängd olika definitioner på co-branding som inte riktigt 
överensstämmer med varandra. Detta gör det väldigt svårt att använda begreppet på 
ett korrekt sätt. Vi har här valt att ta fram ett flertal olika definitioner på begreppet co-
branding som förekommer i litteraturen. Detta görs för att läsaren ska få en möjlighet 
att se komplexiteten i begreppet och kunna skapa sig en egen bild av co-branding. Vi 
kommer efter att ha presenterat de olika definitionerna ta fram vår egen definition på 
begreppet. Denna definition är sedan den som vi utgår ifrån när vi fortsättningsvis i 
denna uppsats använder begreppet co-branding.   
 
Det finns ingen direkt svensk översättning av ordet co-branding utan ofta används det 
engelska ordet. De svenska termer som används som synonym till co-branding är 
varumärkesallianser eller varumärkessamarbeten. Vi kommer dock att använda oss av 
det engelska ordet i vår uppsats då vi tycker att varumärkessamarbeten och -allianser 
är vaga begrepp som därför kan användas i vidare sammanhang än det som vi anser 
kännetecknar det mer avgränsade begreppet co-branding. 
 
Enligt Kotler et al (1999) är definitionen på co-branding:  
 
“the practice of using the established brand names of two different companies on the same product” 
(Kotler et al, 1999:577).  
 
Kotler et al (1999) menar att de flesta co-brandingsituationer uppstår då ett företag 
leasar ett annat företags varumärke för att använda det i samband med det egna 
varumärket. Uggla (2002) har en definition liknande den Kotler et al (1999) 
presenterar, om än något mer specifik, då han säger att co-branding är ett samarbete 
där två eller flera välkända varumärken samarbetar inom ett eller flera områden, och 
där samtliga deltagares varumärkesnamn behålls och syns. Enligt hans syn på co-
branding är möjligheterna obegränsade men han menar att det finns två kriterier som 
måste vara uppfyllda. Dessa två är:  
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• Två varumärken från olika avsändare ska driva på köpbeslutet. 
• Samarbetet ska ha en viss varaktighet.  

 
Här menar vi att den definition Kotler et al (1999) har är för bred då den rymmer alla 
typer av varumärkessamarbeten man kan tänka sig. Han inkluderar även leasing av 
varumärken där främst den ena parten är aktiv. Vi hävdar även att både Kotlers et al 
(1999) och Ugglas (2002) antydan om att co-branding handlar om att endast välkända 
varumärken kan ingå i ett sådant samarbete inte nödvändigtvis behöver vara sant även 
om det vanligen är så. Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att co-branding 
tillsammans med ett för marknaden välkänt varumärke kan vara ett lyckat sätt för ett 
mer okänt märke att ta sig in på en ny marknad (se avsnitt 5.3.1 Möjlighet och fördelar 
med co-branding). 
 
Keller (2003) menar att co-branding uppstår när två eller flera varumärken är 
kombinerade i en gemensam produkt eller marknadsförs tillsammans på något sätt. 
Co-branding har enligt honom funnits länge men på sista tiden har intresset för denna 
strategi ökat. Keller (2003) är enligt vår mening även han vag i sin beskrivning av 
begreppet. Att definiera co-branding som flera varumärken som ”marknadsförs 
tillsammans på något sätt” inkluderar enligt vår uppfattning även exempelvis 
dagligvarubutiker som marknadsför sitt sortiment. Detta definierar vi som ren reklam 
där butiken har som syfte att visa upp och sälja sina varor. Det handlar inte om något 
samarbete och vi har därför valt att exkludera detta fenomen ur begreppet co-
branding.  
 
Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 1999) har den mest detaljerade definitionen 
på begreppet.  
 
”Co-branding is a form of co-operation between two or more brands with significant customer 
recognition, in which all the participants’ brand names are retained. It is usually of medium- to long 
duration and its net value creation potential is too small to justify setting up a new brand and/or 
legal joint venture.” (Blackett & Boad,1999:7-8) 
 
Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 1999) hävdar att co-branding måste skiljas 
från andra typer av samarbeten som utgörs av joint ventures, allianser och något de 
väljer att kalla joint promotion. Författarna analyserar olika typer av 
varumärkessamarbeten enligt de två dimensionerna shared value creation som innebär 
hur mycket potentiellt värde som samarbetet skapar samt duration, dvs. under hur lång 
tid samarbetet varar. Figur 2 nedan visar hur de båda författarna valt att definiera co-
branding i förhållande till de andra samarbetsformerna. Denna figur bygger på de 
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båda dimensionerna som Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 1999) använder för 
att skilja olika typer av samarbeten åt. Här har man placerat ut co-branding och de tre 
former av samarbeten som de anser bör skiljas från co-branding. Dessa tre typer 
presenteras efter modellen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 1999) är det relativt kortvariga 
samarbetet på tre till fyra månader mellan McDonald’s och Disney när Disney-figurer 
säljs tillsammans med hamburgerkedjans barnmenyer ett exempel på joint promotion 
dvs. det är ett reklamsamarbete och handlar alltså inte om co-branding. Enligt 
författarna kan inte heller samarbetet mellan Mercedes-Benz och Swatch där 
företagen under en längre tid tillsammans utvecklar och i slutändan introducerar en ny 
produkt på marknaden räknas som en form utav co-branding utan är istället en joint 
venture. Även samarbetet mellan flygbolagen i exempelvis Star Alliance där bland 
annat skandinaviska SAS ingår, ligger enligt Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 
1999) utanför begreppet co-branding, då denna typ av samarbete då de skapar nya 
varumärkesidentiteter vanligtvis inte har någon tidsbegränsning över huvud taget. 
Detta betraktar författarna istället som en allians.  
 
Men tiden är inte den enda faktorn som bestämmer vad som är co-branding eller inte. 
Rena co-brandingsamarbeten som det mellan Intel och PC-tillverkare är inte heller 
tidsbegränsade och Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 1999) anser att hur 
mycket värde som skapas av samarbetet också måste tas med i beräkningen. De menar 
att det finns olika grad av delat engagemang och därmed också värdeskapande i 
varumärkessamarbeten. Dessa visas i figuren nedan.  
 
 

Joint 
Promotion

Co-branding
Joint Venture

Alliance

Short Long

Duration

Low
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Shared
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creation

Figur 2: Co-branding och liknande samarbeten 

Källa: Blackett & Boad, 1999 
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Den lägsta nivån är när parterna enbart snabbt vill skapa kännedom kring sitt 
varumärke genom att även nå partnerns kundbas. Den näst lägsta nivån är samarbete 
för att få del av partnermärkets värderingar och/eller positionering. Den näst högsta 
nivån utgörs av så kallat ingrediensvarumärkning. Detta inkluderar ett dominerande 
värdvarumärke och en varumärkt ingrediens. Detta är exempelvis fallet då man har ett 
klädesplagg av ett visst märke som är tillverkat av ett material som i sig har ett eget 
varumärke. Ingrediensvarumärkesstrategier bygger oftast på att det så kallade 
partnervarumärket tillför ett nytt produktattribut hos värdvarumärket i en ny produkt. 
Blackett & Russell (ur  Blackett & Boad, 1999) menar att den andra nivån, där det 
handlar om att ta del av partnermärkets värderingar även är inbegripet i 
ingrediensvarumärkning. När det gäller tidsaspekten menar Uggla (2002) att 
samarbetet måste sträcka sig över en viss tid för att båda parter ska ha en möjlighet att 
dra nytta av varandras associationer. Som den högsta nivån rankar Blackett & Russell 
(ur Blackett & Boad, 1999) slutligen det de kallar complementary competence co-
branding där två starka varumärken kombineras för att skapa en synergi som är 
starkare än de båda varumärkena var för sig. Vanligtvis resulterar sådana samarbeten i 
skapandet av ett nytt varumärke, joint ventures eller allianser. 
 

3.2 Vår definition av co-branding 
Vi menar att Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 1999) för ett relevant 
resonemang där man avgränsar det av andra författare relativt ospecifikt definierade 
begreppet co-branding. Att mäta det delade engagemanget och värdet som båda 
parter får ut av samarbetet anser vi vara av stor betydelse för om något ska räknas 
som co-branding eller inte. Att ett företag lånar ett annat varumärke, med eller utan 
lov, för att styrka sitt eget anser vi inte passa in i vår definition av co-branding. Co-
branding måste alltid handla om ett aktivt samarbete mellan två parter som 
tillsammans vill uppnå någonting som de inte kan uppnå på egen hand. Vi ser dock 
ingen anledning till att dela upp detta delade engagemang i olika nivåer som Blackett 

Två starka varumärken skapar synergi

Ingrediensvarumärkning

Ta del av värderingar

Nå kundbas

Figur 3: Olika grader av engagemang 

Källa: Omarbetning av Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 1999) 
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& Russell (ur Blackett & Boad, 1999) gjort och som visas i figur 3 utan vi anser att co-
branding kan förekomma med alla typer av delat engagemang så länge det finns ett.  
 
Vi är även kritiska till hur Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 1999) väljer att 
avgränsa tiden för vilken samarbetet varar, vilket även Uggla (2002) väljer att göra i sin 
definition när han nämner att samarbetet bör ha en viss varaktighet. Viktigare än att 
ange en tidsgräns för vad som bör anses vara co-branding uttryckt i veckor eller 
månader anser vi att syftet bakom samarbetet är samt vilken form samarbetet tar sig. 
Vi håller inte heller med Uggla (2002) om att ett samarbete måste sträcka sig över en 
viss tid för att parterna ska ha möjlighet att dra nytta av varandras associationer, utan 
anser att även ett kort samarbete kan vara slagkraftigt och ge stora konsekvenser 
under en lång tid framöver. Som co-branding betraktar vi dock endast sådana 
samarbeten där två eller flera företag samarbetar och sätter sina varumärken på en 
gemensam produkt. Vi hävdar i enlighet med Blackett & Russell (ur Blackett & Boad, 
1999) att samarbetet mellan McDonald’s och Disney där Disney ofta representeras av 
olika typer av leksaker i hamburgerkedjans barnmenyer Happy Meal, inte kan anses 
vara co-branding. Dock inte av den anledning som de anger där de hänvisar till det 
faktum att samarbetena sker under en begränsad tid. Vi ser Happy Meal som en ren 
McDonald’sprodukt där leksakerna varierar beroende på vilket företag som just för 
tillfället vill marknadsföra en film eller företeelse. Vi menar alltså att det snarare 
handlar om att McDonald’s med sitt Happy Meal erbjuder en tillfällig reklamplats än 
om två företag som verkligen tillsammans skapar en co-brandad produkt.  
 
Vi vill också påpeka att sådana fall där två varumärken går ihop och tillsammans 
startar ett nytt företag med gemensam verksamhet inte ingår i vår definition av co-
branding även om båda varumärkena används tillsammans på en produkt eller ett 
koncept. Ett exempel på ett sådant företag och varumärke är Föreningssparbanken. Vi 
menar att även om sådana typer av samarbeten har många likheter med co-branding 
så skiljer de sig ifrån de samarbeten där två separata företag ingår ett co-
brandingsamarbete och tillsammans tillverkar en produkt. I det senare fallet har 
företagen i övrigt ingen gemensam verksamhet och bjuder därmed på andra typer av 
utmaningar än vad en sammanslagning av två varumärken till ett företag gör. 
 
Denna diskussion leder fram till vår definition av co-branding: 
 
Co-branding är ett samarbete mellan två eller flera varumärken där samtliga används på en 
gemensam produkt. Det krävs ett delat engagemang från alla inblandade parter och syftet med 
samarbetet är att driva på konsumentens köpbeslut genom de synergieffekter som skapas av de 
medverkande varumärkena. 
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4. Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Efter att ha definierat co-branding kommer vi här nu att redogöra för samt kritiskt granska vårt 
tillvägagångssätt och de metodmässiga val som gjorts i undersökningen av hur co-branding kan 
påverka ett företags brand equity. I kapitlet tas även kritik upp mot de källor som använts i 
undersökningen. Detta för att ge läsaren en möjlighet att själv ta ställning till och bedöma 
undersökningens resultat.  
 

4.1 Undersökningsmetod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva vilken typ av studie vi använt oss av samt vilken 
metod vi använt för att samla in informationen för att kunna uppfylla uppsatsens 
syfte.  
 

4.1.1 Beskrivande tvärsnittstudie 
Syftet med denna uppsats är sådant att vi anser att en beskrivande (deskriptiv) 
utformning lämpar sig bäst. Detta då vi vill förklara begreppet co-branding samt 
försöka visa på hur co-branding kan påverka ett företags brand equity. Enligt 
Jacobsen (2002) kan uppsatsens problem beskrivas och lösas med hjälp av olika 
studier; tvärsnittstudie, tidsseriestudie, kohortstudie och panelstudie. Vår studie kan 
sägas vara en tvärsnittstudie då vi undersöker situationen vid en viss tidpunkt och då 
vi inte har någon tidsmässig möjlighet att utföra någon av de andra då dessa kräver en 
undersökning som sträcker sig över tiden. Vår undersökning kan dock inte anses vara 
en renodlad tvärsnittstudie då vi faktiskt med hjälp av våra frågor försöker ta reda på 
huruvida vissa saker har förändrats från hur det var tidigare fram tills den dag 
intervjun genomförs. Denna typ av studie kan enligt Jacobsen (2002) sägas ha 
retroperspektiv utformning och kan bara användas när vi ber personer att beskriva 
hur något var förr och är nu vid ett och samma tillfälle. Givetvis riskerar man med 
denna typ av undersökningsmetod att personer ”kommer ihåg” fel, inte är medvetna 
om att de ändrat uppfattning eller gör en efterkonstruktion av hur det egentligen var. 
Vi anser ändå att detta är det bästa sättet att genomföra studien på med de resurser vi 
innehar för denna uppsats och ser inte att detta kan påverka våra resultat i negativ 
bemärkelse.  
 

4.1.2 Informationsinsamlingsmetod  
När det gäller informationsinsamlingsmetoder skiljer man enligt Jacobsen (2002) 
oftast på kvalitativa och kvantitativa metoder. I grund och botten är båda uppläggen 
lika: de ska samla in information om en bestämd problemställning. Däremot avviker 
de från varandra när det gäller hur detta görs. Kvantitativa metoder samlar in data 
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som kodas om till tal och kvalitativa metoder samlar in information i form av ord. 
Enligt Quinn Patton (ur Jacobsen, 2002) har kvalitativa och kvantitativa metoder 
skilda för- och nackdelar och de båda metoderna utesluter inte varandra. Båda typerna 
av data kan enligt honom samlas in i samma undersökning. Enligt Alvesson & 
Sköldberg (1994) finns det en viktig skillnad mellan metoderna. En kvalitativ metod 
utgår i hög grad från studieobjektens perspektiv, dvs. forskaren utgår från hur 
verkligheten ser ut och tolkar detta. En kvantitativ metod utgår från forskarens åsikter 
om vilka begrepp och dimensioner som är de centrala. Vid en kvantitativ studie har 
forskaren en åsikt om vad han vill komma fram till och undersöker endast de faktorer 
som kan ge detta resultat. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att i frågan om val 
mellan dessa båda metoder måste detta göras i relation till forskningsproblemet och 
objektet som studeras.  

 
Då vårt syfte är att beskriva två begrepp och utreda hur dessa påverkar varandra och 
företagen anser vi det lämpligt att använda oss av en kvalitativ metod. Detta för att få 
fram företags och konsumenters åsikter om och tolkningar av vissa företeelser på ett 
sätt som vi inte anser oss kunna få genom att använda oss av en kvantitativ metod. 
Trots att vissa data som kan anses vara av kvantitativ karaktär har använts anser vi att 
en kvalitativ metod används genom hela uppsatsen. Detta eftersom vårt syfte är att 
tolka och analysera informationen, vilket kräver en kvalitativ metod.  
 

4.2 Typ av studie 
En kvalitativ studie får ofta ett intensivt upplägg då forskaren går på djupet och 
försöker få fram så många nyanser och detaljer som möjlig rörande problemet, något 
som även vi försöker få. Med en intensiv utformning kan man enligt Jacobsen (2002) 
använda två olika typer av studier; fallstudier eller små-N-studier. Hans definition på 
små-N-studier är att ett fåtal objekt väljs ut och studeras närmre. Dessa objekt 
kommer ofta från olika kontexter vilket medför att studien får sitt fokus på ett 
fenomen. Vid en fallstudie fokuseras det på en speciell enhet eller flera enheter inom 
samma kontext. Den stora skillnaden mellan fallstudier och små-N-studier är att en 
fallstudie fokuserar på kontexten medan små-N-studier fokuserar på ett fenomen.   
 
För att kunna undersöka huruvida co-branding på något sätt påverkar ett företags 
brand equity har vi valt att förutom teoristudier även använda oss av sex olika 
varumärken. Detta urval presenteras och förklaras närmre i stycke 4.4.2 nedan. Våra 
tre olika fall befinner sig enligt oss i olika kontexter och det viktiga i vår studie är 
fenomenet co-branding och dess påverkan på brand equity. Vi anser efter denna korta 
diskussion att vår studie kan räknas som en små-N-studie utifrån Jacobsens (2002) 
definition.   
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4.3 Teoriinsamling 
Enligt Paulsson (1999) bör teorigenomgången omfatta fler teorier än vad som 
används i studien. De modeller och teorier som används måste spegla studiens syfte. 
Det finns stora mängder litteratur som rör varumärken och deras roll i 
marknadsföringen. Däremot finns det inte så mycket skrivet material om co-branding 
och brand equity då dessa fenomen kan räknas som relativt nya. För att hitta den 
litteratur som finns har vi sökt igenom katalogen på Linköpings universitetsbibliotek 
samt på övriga bibliotek i Sverige. Vi har tittat igenom tidigare skrivna uppsatser för 
att se vilka författare och böcker de refererat till och sedan läst dessa och även de verk 
som dessa i sin tur hänvisat till. Detta gav oss en bra grund att stå på men för att få 
ytterligare material att arbeta med och på så sätt fördjupa vår kunskap i ämnet har vi 
även, genom att använda oss av universitetsbibliotekets ekonomiska artikeldatabaser, 
sökt och läst artiklar från olika tidningar som är välkända inom företagsekonomin.  
 

4.4 Datainsamling 
I kommande avsnitt kommer vi att beskriva och förklara vilken typ av data vi samlat 
in, hur vi gjort vårt urval samt hur intervjuerna sett ut. Vi tar även upp den kritik som 
kan finnas mot detta.  
 

4.4.1 Sekundärdata och Primärdata 
Det finns två huvudgrupper av tekniker för datainsamling enligt Arbnor & Bjerke 
(1994). Dessa är att utnyttja redan insamlat material (sekundärinformation) och att 
samla in nya data (primärinformation). Enligt Lekvall (2001) behöver sekundärdata 
inte vara av sämre kvalitet än primärdata utan i vissa fall kan den till och med vara 
bättre. Detta eftersom man kan använda sig av material som någon skicklig forskare 
samlat in och som kan vara svår att få tillgång till. Vi har valt att använda oss av både 
primärdata och sekundärdata för att få ett så rättvisande resultat som möjligt i vår 
undersökning.  
 
Primärinformationen har vi fått genom att intervjua både varumärkesinnehavare och 
konsumenter vilket redovisas närmre nedan. Den sekundärinformation vi tagit del av 
vad det gäller företagen kommer till stor del från företagens egna hemsidor men även 
från artiklar och annat material som vi funnit vid sökningar på Internet. Den 
information som hämtats från företagens hemsidor är visserligen subjektiv men vi 
bedömer den ändå vara riktig och relevant för oss. Annat material är till stor del 
hämtat från olika tidningar. Denna information är svår att kontrollera riktigheten i 
men vi anser att vi kan använda denna information då tidningarna har gott rykte och 
artiklarna har hög relevans för vår studie.  
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4.4.2 Val av studieobjekt 
Ett problem som finns i de flesta undersökningar och så även i vår är att det inte finns 
någon möjlighet att undersöka allt och alla som vi egentligen vill. Enligt Jacobsen 
(2002) måste vi alltid vid ett urval tänka på att det vi gör är ett utsnitt av variabler, tid 
och personer och händelser. Urvalet av undersökningsenheter har enligt honom stor 
betydelse för undersökningens trovärdighet och tillförlitlighet. Vi kommer därför här 
att redovisa vårt urval och förklara varför vi valt just dessa.  
 
Vi har valt att undersöka tre olika samarbeten, dvs. sex olika varumärken som i detta 
fall består av företags-, person- och produktvarumärke. Vi anser att detta är ett 
relevant antal studieobjekt för att med trovärdiga resultat kunna visa på de effekter ett 
co-brandingsamarbete kan ha på ett företags brand equity. De tre produkter vi valt är 
Daimglassen, Karl Lagerfelds kollektion för H&M, ”Lagerfeld for H&M”, och 
Vodafones samarbete med mobiltelefontillverkaren Sony Ericsson.  
 
Som vi argumenterat för i kapitel tre anser vi inte att alla varumärkessamarbeten kan 
ses som co-branding utan vi baserade vårt urval av ovanstående fallsamarbeten på vår 
egen framarbetade definition: 
 
Co-branding är ett samarbete mellan två eller flera varumärken där samtliga används på en 
gemensam produkt. Det krävs ett delat engagemang från alla inblandade parter och syftet med 
samarbetet ör att driva på konsumentens köpbeslut genom de synergieffekter som skapas av de 
medverkande varumärkena.  
 
När det gäller Sony Ericsson hävdar af Sandeberg & Östlund (2003) att även det 
företaget är en form av co-branding där de två företagen Sony och Ericsson gått ihop 
och tillsammans bildat ett företag. Vi anser dock, i enlighet med vår definition, att en 
sammanslagning av två varumärken till ett företag med gemensam verksamhet inte 
bör räknas som co-branding och i denna uppsats behandlar vi därmed Sony Ericsson 
som ett varumärke. Däremot är Sony Ericssons samarbete med mobiloperatören 
Vodafone ett bra exempel på co-branding då dessa företag gått ihop och tillsammans 
satt sina varumärken på ett gemensamt produktpaket. På samma sätt menar vi att 
samarbetet mellan modedesignern Karl Lagerfeld och den svenska klädkedjan H&M 
är ett fall av co-branding då de med gemensamt engagemang tillverkat en kollektion 
där båda varumärkena tydligt funnits med under namnet ”Lagerfeld for H&M”. 
Slutligen hävdar vi också att Daimglassen är ett klart fall av co-branding då det även i 
det fallet handlar om två företag som tillsammans skapar en gemensam produkt med 
dubbel varumärkning. 
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Vi har valt dessa produkter, som är resultaten av samarbeten mellan tre par företag, 
med avsikten att visa på tre produkter från helt olika produktsegment. Att vi har 
produkter ur olika segment bör göra att vi på ett trovärdigt sätt i högre grad kan dra 
paralleller till ett flertal olika segment. Vi får därmed inte resultat som beror på 
tillfälligheter eller faktorer som bara finns inom en viss bransch. Ett problem som kan 
uppstå på grund av vårt val av så pass olika produkter är att vi får väldigt skiftande 
svar och inte kan se några samband. Detta anser vi inte vara troligt då vi inte tror att 
resultaten av co-branding endast beror på inom vilken bransch man agerar utan 
snarare är mer generella för marknaden i stort. 
 

4.4.3 Urval - företag 
Genom att ringa upp företagen och med deras hjälp hitta den person som kunde svara 
på våra frågor där anser vi att de personer som intervjuats har varit bland dem som 
kunnat ge oss mest uttömmande och korrekta svar. Att företagen hjälpte till att välja 
ut respondenterna utifrån våra förslag ser vi endast som positivt då vi själva inte 
kunnat veta vem som besatt mest kunskap inom området. Endast i två fall lyckades vi 
dock få tag på personer på företagen som ville ställa upp på en intervju. På Sony 
Ericsson ställde vi våra frågor till Mattias Schedvin, marketing communication 
manager på Sony Ericssons nordiska sälj- och marknadsbolag. Hos H&M gjorde 
tidsbrist hos dem att vi inte kunde hitta någon med rätt kunskaper som ville ställa 
upp. Här fick vi istället svaren från en anställd på informationsavdelningen, Anna-
Maria Mohlin, och dessa svar blev därför inte lika uttömmande som vi hoppats på. Då 
det har gjorts många intervjuer i samband med lanseringen av Lagerfeld for H&M har 
vi istället även använt oss av sekundärinformation för att komplettera informationen 
från intervjun. 
 
Ett utav de varumärken vi avser att undersöka, Karl Lagerfeld, är en person och inte 
ett företag. Detta bidrar något till att vi inte har gjort någon intervju med honom då vi 
inte lyckats få tag i honom via de kontaktuppgifter vi hittat. Vi fann det dock inte 
nödvändigt att göra intervjuer med honom då det finns stora mängder sekundärdata 
att tillgå. Då han uttalat sig i flera olika tidningar om det samarbete han haft med 
H&M så anser vi att det är möjligt att till största del använda oss av 
sekundärinformation i detta fall. Den primärinformation vi har i fallet kommer från 
Lagerfelds samarbetspartner H&M. 
 
När det gäller Daim var det svårt att få tag i någon som ville ställa upp på en intervju. 
De hävdade att deras policy var att inte svara på denna typ av frågor. Här blev det 
svårare för oss att hitta sekundärkällor eftersom samarbetet har pågått så länge. Inte 
heller hos GB Glace kunde vi få någon att ställa upp på intervju. Hos dem var det 
liksom hos H&M tidsbrist på företaget som var anledningen. Till skillnad från H&M 
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var det på GB Glace ingen annan som ville ställa upp och svara då de ansåg att de inte 
hade den kunskap som krävdes för att ge korrekta svar. Det faktum att vi inte 
intervjuat vare sig någon från Daim eller från GB Glace har gjort att vi i detta fall fått 
fokusera på konsumenterna. Då större delen av problemet kretsar kring just dessa ser 
vi det inte som ett stort problem att intervjuer av företagen saknas. Det som inte finns 
med i detta fall är vad avsikten med samarbetet var och hur samarbetet fungerat, 
något som vi inte kunnat få tag i uppgifter kring.  
 
Uppgifterna från Vodafone var ungefär samma som de från GB Glace; att de 
personer som var insatta i frågan inte hade tid och att de som hade tid inte ansåg sig 
kunna svara på frågorna på ett korrekt sett. Här har vi till viss del kunnat använda oss 
utav sekundärinformation och vad det gäller fallet i övrig använder vi oss av 
konsumentundersökningen och den information vi fått från Sony Ericsson. Detta kan 
ses som att informationen blir vinklad från bara den ena parten i samarbetet, men då 
varumärkesinnehavarnas åsikter som tidigare nämnts inte har någon tyngre vikt i vårt 
problem utan snarare tjänar till att ge bakom- och kringliggande information ser vi 
inte detta som något problem. 
 

4.4.4 Urval - konsumenter 
För att kunna få med kundaspekten som är viktig när man pratar om brand equity har 
vi valt att även intervjua konsumenter. För att få så trovärdiga svar som möjligt valde 
vi att dela upp intervjuerna så att varje respondent endast svarade på frågor gällande 
en produkt och alltså inte om alla tre produkter vi har med i undersökningen. Detta 
främst för att inte ta upp så mycket tid för respondenten men även för att 
respondenten inte skulle se ett mönster i frågorna och kunna ”räkna ut” vilken typ av 
svar vi var ute efter. Detta skulle kunna leda till att våra resultat inte skulle stämma 
med verkligheten och därför valde vi att endast fråga varje respondent om ett 
samarbete. Dessutom fick vi på detta sätt ett större antal respondenter och därmed en 
bredare bas för våra resultat att vila på. Då det inte fanns någon möjlighet att ställa 
våra frågor till respondenter i anslutning till en butik där produkten säljs valde vi att 
ställa välja ut våra respondenter slumpmässigt. Detta anser vi dock vara helt i sin 
ordning då de allra flesta känner till produkterna i vår undersökning väl.  

 

Vi valde att göra nittio stycken konsumentintervjuer. Detta anser vi vara ett tillräckligt 
stort antal för vårt syfte och med tanke på de resurser vi besitter. Dessa intervjuer är 
uppdelade så att vi gjorde trettio intervjuer för varje produkt. Vi har inte gjort någon 
uppdelning mellan män och kvinnor eller mellan olika åldrar då vi inte anser detta 
relevant för vårt syfte med undersökningen.  
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4.4.5 Intervjuer 
Datainsamling kan enligt Arbnor & Bjerke (1994) göras på tre olika sätt: direkt 
observation, intervju och experiment. Vi har valt att använda oss av observationer och 
intervjuer för att få fram några resultat. Observationer har vi gjort då vi studerat 
sekundärt material rörande företagen och deras samarbete, vilket enligt Arbnor & 
Bjerkes (1994) definitioner kan ses som en typ av observation. Även i de situationer 
då vi intervjuade konsumenter kan det sägas att vi gjorde vissa observationer. Dessa 
kan dock inte räknas som viktiga för uppsatsens innehåll och resultat då vi inte gjorde 
dessa i syfte att få fram någon information. Vi har därför valt att här endast beskriva 
och kommentera de intervjuer som gjorts under arbetets gång.  

 
4.4.6 Intervjuer med företag 

Intervjuer kan enligt Arbnor & Bjerke (1994) delas upp i fyra olika former. Dessa är 
personlig intervju, telefonintervju, postenkät och gruppenkät (samma formulär till en 
hel grupp som valts ut och samlats av intervjuaren). Vi har valt att skicka våra 
intervjufrågor (dessa finns som bilaga i slutet på uppsatsen) till företagen via mail, 
vilket vi anser kan ses som en typ av postenkät med kvalitativa frågor. Detta sätt har 
vi valt då de personer vi ville intervjua var väldigt upptagna och därför hade svårt att 
boka in ett personligt möte med oss. Givetvis hade personliga intervjuer varit att 
föredra då vi vill ha fram åsikter och tolkningar men vi anser att ett frågeformulär via 
mail till stor del kan ge svar på de frågor vi har. Innan vi skickat frågeformuläret har vi 
pratat med respondenten på telefon och på detta sätt anser vi att vi kunnat få fram de 
avsikter vi har med undersökningen på ett sådant sätt att respondenten kunnat svara 
på frågorna utan problem. Dessutom hoppades vi på detta sätt minska risken för att 
de inte svarade på våra frågor. Att inte hela intervjun genomfördes via telefon var 
också det ett resultat av respondentens tidsbrist och på det faktum att vi ansåg att det 
kunde vara bra om de fick lite tid på sig att tänka efter innan de svarade. Med en 
telefonintervju såg vi en risk att svaren skulle bli allt för förhastade och inte tillräckligt 
genomtänkta vilket vi hoppades slippa genom att genomföra intervjun med hjälp av 
en mailenkät.  

 
Alla respondenterna har givits möjlighet att välja att inte svara på vissa frågor eller att 
lämna information som inte kan komma med i uppsatsen då den kan vara av intresse 
för konkurrenter. Alla har även fått välja huruvida de vill bli citerade eller inte i 
uppsatsen och om de vill nämnas med namn eller vara anonyma. Respondenten har i 
övrigt godkänt att den information han eller hon lämnat får vara med som underlag 
för vår analys och våra slutsatser.  
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Ett problem som skulle kunna uppstå vid denna typ av intervju är enligt Arbnor & 
Bjerke (1994) att frågorna tolkas på olika sätt av olika personer och att vi därför inte 
får de svar vi trott vi ska få. Vi har försökt att formulera våra frågor så tydligt som 
möjlig för att undvika problemet. Efter att vi fått in svaren anser vi att frågorna 
tolkats så som vi avsett och ser därför inte detta som något som bör ha påverkat våra 
resultat. Dessutom har alla givits möjlighet att godkänna den information vi tagit med 
i uppsatsen och genom deras godkännande av detta menar vi att det inte har uppstått 
några tolkningsproblem.  
 

4.4.7 Intervjuer med konsumenter 
Konsumenterna har som tidigare nämnts delats upp i tre grupper. Vi har använt ett 
standardiserat frågeformulär (detta finns som bilaga i slutet av uppsatsen) med både 
öppna och slutna frågor. Båda typerna av frågor mynnar ut i svar som ofta kräver en 
kommentar eller förtydligande. Detta för att vi ska kunna använda svaren till att göra 
en utförlig analys. Konsumenterna har inte fått enkäten utskickad till sig utan vi har 
här gjort personliga intervjuer med alla respondenter. Detta då vi ansåg att gemene 
man ofta inte är så insatt i marknadsföring och varumärkesstrategier att vi skulle få 
rättvisande svar med en postenkät. Vid personliga intervjuer finns möjligheten att på 
ett helt annat sätt förklara vad som menas med vissa termer och syftningar. Dessutom 
är det lättare att få respondenten att vidareutveckla sina svar vid en personlig intervju. 
En annan anledning till att vi valde personliga intervjuer före postenkäter var att vi i 
högre grad ville kunna påverka hur många svar vi totalt fick in. På grund av den 
tidsbegränsningen vi har haft har vi inte vågat riskera att skicka ut enkäter och därmed 
riskera att få ett alltför stort bortfall. Vi anser att vi med personliga intervjuer har 
kunnat påverka svarsfrekvensen och på det viset till viss del kunnat säkerställa 
validiteten och generaliserbarheten i svaren. För att vara säkra på att vår intervjuguide 
var användbar gjorde vi ett litet antal provintervjuer innan vi gjorde de som använts i 
undersökningen. Vid dessa provintervjuer kom vi fram till vissa brister i guiden som 
åtgärdades. Detta gjorde att vi på ett bra sätt kunde få fram relevanta frågor som var 
lätta att förstå.  
 

Då vi vill undvika att få resultat som är påverkade av exempelvis stadens storlek och 
skiftande demografiskt utseende har vi gjort intervjuerna på tre olika platser, 
Stockholm, Linköping och Motala. Dessa tre städer representerar storstaden, 
mellanstaden och den lilla staden. Det går inte att säga att resultatet skulle ha sett 
annorlunda ut om vi gjort alla intervjuerna i Linköping men vi anser trots det att vi 
kunnat höja trovärdigheten i resultatet genom denna åtgärd. Flertalet av intervjuerna 
gjordes i stadsmiljö vilket medför en risk för att respondenten varit stressad och 
därför inte tänkt efter utan bara givit ett svar för att det ska gå fort. Då man på flera 
av frågorna kan svara fort anser vi inte att detta påverkade själva svaren. Däremot tror 
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vi att detta kan ha gjort att vi fått färre och kortare motiveringar till varför 
respondenten tycker som han eller hon gör. Detta kommer dock inte ha någon större 
inverkan på vårt resultat eftersom vi anser att vi har fått svar som trots detta möjliga 
problem är uttömmande och trovärdiga.  
 

4.4.8 Kritik mot intervjuer 
Problem som att folk inte är ärliga, inte har tillräcklig kännedom om det vi vill 
undersöka eller på andra sätt ger felaktig information är något man enligt Jacobsen 
(2002) får räkna med i intervjusituationer. Vi räknar med att de personer som besvarat 
våra frågor på företagen besitter god kunskap och att detta därför inte är något 
problem. Hos H&M, där vi fick svaren från informationsavdelningen är vi medvetna 
om problemet. Respondenten valde dock att inte svara på de frågor hon inte ansåg sig 
ha tillräcklig information om varför vi inte ser som troligt att vi fått felaktiga svar. Det 
problem som kan finnas på H&M är att de medvetet ändrar eller undanhåller 
information från oss då den kan vara av intresse för konkurrenter eller för att ge en 
bild som är bättre än verkligheten. Detta är något man måste vara medveten om då 
det faktiskt är så att de representerar ett företag och inte vill att det ska komma ut 
information som ger konsumenten en dålig bild. Detta har vi försökt att undvika 
genom att ge respondenten möjlighet att välja att ge information som sedan inte får 
publiceras i uppsatsen. Denna information kunde trots detta varit till hjälp för oss i 
vårt arbete att förstå hur dessa samarbeten fungerar. Möjligheten utnyttjades dock inte 
av någon respondent.  
 
Då vi intervjuat konsumenter är det svårare att se huruvida de har kunskap eller ej 
inom området och ännu svårare att se om de inte är ärliga. Detta är ett problem som 
vi är medvetna om och som vi försökt avhjälpa genom att göra ett större antal 
intervjuer. Dessutom ser vi inte att konsumenterna skulle ha något att vinna på att 
ändra eller undanhålla information. Vi hoppas att vi genom våra åtgärder kan komma 
fram till tillförlitliga resultat.  
 

4.5 Generaliserbarhet, tillförlitlighet och idealuppfyllelse 
Nedan kommer vi att visa på denna uppsats generaliserbarhet och tillförlitlighet. Vi 
kommer även att syfta tillbaka till de fyra ideal som presenterades i kapitlet 
vetenskapssyn och visa på varför vi anser dem vara uppfyllda i vår uppsats.  
 

4.5.1 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet av kvalitativa studier är något som kan ifrågasättas och bristen på 
generaliserbarhet är något som enligt Alvesson & Sköldberg (1994) kan ses som en 
svaghet hos kvalitativa undersökningar jämfört med kvantitativa undersökningar. Ett 
problem som enligt Jacobsen (2002) finns med att använda en kvalitativ metod är att 
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den är väldigt resurskrävande. Detta gör att man vid begränsade resurser, vilket vi har 
av tid och kapital, måste nöja sig med ett litet antal respondenter. Ett fåtal 
respondenter gör att en kvalitativ undersökning alltid får problem med 
generaliserbarhet då det inte går att veta säkert att respondenterna är representativa 
för andra än sig själva. Vi har dock genom att utföra nittio konsumentintervjuer 
försökt att minska det problemet.  
 
Vi anser att det inte till fullo går att generalisera någonting som inte undersökts genom 
en statistisk studie där alla möjliga objekt studerats. Alltså är generaliserbarheten av 
våra resultat till viss del begränsad. Det aktörsynsätt som vi anser oss ha syftar till att 
förstå helheter och utveckla ny kunskap genom att studera enskilda delars agerande 
och tyckande (Arbnor & Bjerke, 1994). Den nya kunskapen som skapas blir 
visserligen baserad på enskilda individer men resultatet kan enligt Arbnor & Bjerke 
(1994) trots detta sägas ge en vidare kunskap om helheten. Vi menar att vi genom att 
använda oss av flera olika varumärken från tre skilda branscher och även genom att ta 
fram både företagens och konsumenternas bilder och tolkningar har kunnat komma 
fram till resultat där vissa mönster framträder som till stor del kan anses som 
överförbara på andra liknande situationer. 
 

4.5.2 Uppsatsens tillförlitlighet 
Tillförlitlighet eller reliabilitet visar på huruvida man får samma resultat om man 
upprepar studien (Paulsson, 1999). Då vi anser oss ha ett aktörsynsätt och göra en 
kvalitativ undersökning kan vi på intet vis hävda att vår studie är helt tillförlitlig. 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är bristen på reliabilitet i resultaten enligt 
aktörsynsättet ingen egentlig brist utan snarare ett bevis på att livet är i ständig rörelse. 
För att kunna undersöka en händelse eller ett fenomen fordras det att man anser att 
verkligheten kan studeras helt objektivt vilket vi inte anser. Däremot anser vi att man 
kan göra undersökningen så tillförlitlig som möjligt.  
 
Vid intervjuerna har vår närvaro och vårt sätt att ställa frågorna påverkat hur frågorna 
tolkats och därmed svaren vi fått. Det finns även en viss risk för en kontexteffekt, 
dvs. att platsen för intervjun påverkar resultaten (Jacobsen, 2002). Detta är faktorer 
som är svåra att få bort från en undersökning varför vi anser att man inte skulle få 
exakt samma resultat om man skulle göra om undersökningen. Däremot menar vi att 
vi med olika medel försökt att utföra undersökningen på ett sådant sätt att 
slutresultatet är tillförlitligt.  
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4.5.3 Idealen uppfylls 
Som nämndes i början på kapitlet vetenskapssyn ville vi påvisa att denna uppsats 
uppfyller de fyra ideal, etikidealet, tillgänglighetsidealet, relevansidealet och 
kvalitetsidealet, som enligt Mårtensson och Nilstun (1988) ska vara uppfyllda i en 
forskningsrapport och på så sätt göra uppsatsen trovärdig för läsaren.  
 
Etikidealet: Alla personer som intervjuats på företag har blivit tillfrågade och gett sitt 
tillstånd till publicering av deras namn och titel i samband med deras påståenden och 
övrig information de lämnat. Vid de fall då detta önskades har respondenten fått 
möjlighet att granska materialet innan inlämning. De personer som medverkat i vår 
konsumentundersökning var alla medvetna om varför vi gjorde undersökningen och 
då de alla är anonyma kan vi inte se att det skulle finnas något problem med att 
publicera den information dessa lämnade till oss.  
 
Tillgänglighetsidealet: Vi anser att vi skrivit uppsatsen på ett sådant sätt att alla 
intressenter har en möjlighet att läsa och förstå materialet. Vi har i detta kapitel och i 
kapitlet vetenskapssyn redovisat vårt tillvägagångssätt på ett sådant sätt att alla ska 
kunna följa vårt arbete och förstå de val vi gjort. Vår målgrupp är ekonomistudenter 
och intresserade på universitet och högskolor och vi anser att vi använt oss av ett 
sådant språk att det inte ska vara några problem för denna grupp att ta till sig 
innehållet i uppsatsen. För att förenkla för andra intressenter har vi försökt förklara 
och definiera de begrepp som förekommer på ett sådant sätt att de ska vara enkla att 
förstå.  
 
Relevansidealet: Co-branding är ett begrepp som används mer och mer varför vi 
tycker att det är relevant att utreda det närmre. Dessutom har det en stark koppling till 
tiden då H&M och Lagerfeld i november 2004 lanserade sin gemensamma kollektion. 
Även samarbetet mellan Vodafone och Sony Ericsson är relativt nytt. Vi hoppas att 
vårt resultat kan vara av värde och tillföra något till dem som är intresserade.  
 
Kvalitetsidealet: Vi anser att vi i detta och de tidigare två kapitlen presenterat vårt 
problem, våra metodval och vårt tillvägagångssätt på ett sådant sätt att läsaren kan 
förstå och själv tolka den analys och de slutsatser som presenteras. De teorier som 
presenteras i referensramen är alla hämtade från författare som är väl använda och 
representerade inom området. Vi har även presenterat dessa så att de är lätta att förstå 
för läsaren. Vi anser även att de teorier som presenterats är relevanta för 
undersökningen. Huruvida läsaren anser det kan vi inte svara på här. Trovärdighet 
och möjlighet till generalisering som också ska uppfyllas enligt kvalitetsidealet har 
presenterats tidigare.  
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Efter att ha läst igenom detta kapitel gällande tillvägagångssätt och föregående kapitel 
om vår vetenskapssyn hoppas vi att läsaren håller med oss om att dessa fyra ideal kan 
anses uppfyllda och att resultaten kan ses som trovärdiga och relevanta. Vi tror att du 
som läsare genom att läsa detta kapitel kan dra egna slutsatser och få en förståelse för 
hur vi gjort och varför vi gjort som vi gjort. 
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5. Referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera och diskutera de teorier och modeller som vi senare kommer 
att använda för att analysera den empiri som samlats in och för att dra slutsatser kring de 
problemfrågor vi presenterat tidigare. Vi kommer här att redogöra för vad ett varumärke är för att 
sedan gå vidare till att diskutera begreppet brand equity samt presentera de för- och nackdelar som 
co-branding kan föra med sig.  
 

5.1 Varumärken 
Syftet med denna uppsats är, som vi skrev i inledningskapitlet, att undersöka hur 
brand equity påverkas av co-branding. Varumärket hamnar därmed i fokus och blir till 
”huvudpersonen” då det är grunden i både co-branding och brand equity. För att till 
fullo kunna tillgodogöra sig resten av innehållet i denna uppsats måste läsaren därför 
först ha klart för sig vad som menas med begreppet varumärke. I varumärkesrelaterad 
litteratur finner man lika många definitioner av begreppet varumärke som det finns 
författare. Apéria (2001) definierar ordet på följande sätt: 
 
”Med varumärke avses namn, symboler, logotyp med mera som är knutet till varumärket.” (Apéria, 
2001:46) 
 
Vad Apéria (2001) egentligen menar med orden ”med mera” framgår inte. Murphy (ur 
Hart & Murphy, 1997) däremot är mer utförlig i sin definition och hävdar att 
varumärket består av så mycket mer än enbart namnet och det rent grafiska kring 
detta. Han hävdar exempelvis att ett varumärke utöver namnet även består av själva 
produkten, dess paketering, reklam och helhetspresentation.  
 
Vi anser att dessa definitioner delvis stämmer men ställer oss tveksamma till Murphys 
(ur Hart & Murphy, 1997) påstående om att reklam ingår i definitionen för ett 
varumärke. Vi anser att reklamen inte utgör någon del av varumärket utan istället 
används för att kommunicera varumärket och dess egenskaper till konsumenterna. Vi 
anser också att varken Apérias (2001) eller Murphys (ur Hart & Murphy, 1997) 
definitioner är tillräckligt fullständiga då ett varumärke enligt varumärkeslagen inte får 
se ut hur som helst. Melin (1997) täcker däremot in den juridiska aspekten när han 
använder sig av varumärkeslagen för att komma fram till sin definition: 
 
”För att kunna betraktas som ett varumärke måste ett objekt kunna återges grafiskt och kunna 
särskilja en produkt från andra produkter.” ( Melin, 1997:18)  
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Genom att sammanfoga dessa tre författares definitioner av ordet varumärke anser vi 
att vi får en heltäckande bild av hur vi ser på varumärkesbegreppet. Det är denna, vår 
egna, definition som vi fortsättningsvis kommer att utgå ifrån när vi i fortsättningen 
talar om varumärken.  
 
Ett varumärke måste kunna särskilja en produkt från andra produkter och återges grafiskt genom 
namn eller symboler. Hit räknas även en logotyp, paketering och helhetspresentation.  
 
Vårt syfte kräver att vi utöver att definiera varumärkesbegreppet även går in på vad 
varumärket har för funktion och varför det ur företagens perspektiv bör ses som en 
tillgång. Vi anser att det är viktigt att förstå vad ett varumärke betyder för företag och 
konsumenter för att kunna förstå vilka konsekvenser ett samarbete mellan två 
varumärken skulle kunna få för det enskilda varumärket och dess mervärde. 
 

5.1.1 Varumärkets funktion 
Ett starkt varumärke för med sig ett flertal fördelar. Nilson (2000) har tagit upp några 
och visar exempelvis på att ett starkt varumärke gör det svårare för andra företag att 
attackera marknaden. Han menar att varumärket bidrar till ett rykte och ett förtroende 
som gör det svårt för andra att komma in på marknaden. Enligt honom representerar 
starka varumärken ofta en kontinuitet, vilket är viktigt för att bibehålla kundrelationer. 
Vidare menar han att ett starkt varumärke även kan bidra till att skapa fördelar, inte 
minst när det gäller marknadskommunikation.  
 
Murphy (ur Hart & Murphy, 1997) hävdar även att kunder köper värderingar och 
attribut tillsammans med produkten. Detta påstående stöds av Melin (1997) som 
menar att varumärket ibland kan vara viktigare än själva produkten när en konsument 
ska göra sitt val. Han hänvisar bland annat till tester som gjorts med Coca-Cola och 
Pepsi där konsumenter vid ett flertal blindtester klart visat att de föredrar Pepsi 
framför Coca-Cola. I de tester då konsumenterna visste om dryckernas identiteter 
vann dock Coca-Cola med klar majoritet. Detta visar att Coca-Colas starka varumärke 
segrar i konkurrens med en produkt som bevisligen egentligen faller konsumenterna 
bättre i smaken.  
 
Melin (1997) hävdar att varumärket har olika funktion beroende på ur vems 
perspektiv man ser på det. I sin doktorsavhandling behandlar han varumärket ur fyra 
olika perspektiv; lagstiftarens, konkurrentens, märkesinnehavarens och konsumentens. 
Lagstiftare och konkurrenter är inte något vi kommer att behandla i denna uppsats 
utan vårt intresseområde innehåller endast märkesinnehavarens och konsumentens 
perspektiv på varumärken. Vi kommer här därför endast behandla de två senare då 
dessa är mest intressanta för vårt syfte med undersökningen. 
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Ur märkesinnehavarens perspektiv är varumärket en bärare av information så som 
innehåll, kvalitet och pris. Detta grundar sig i huvudsak på produktens funktionella 
egenskaper. Varumärket fungerar även som en identitetsbärare i och med att 
märkesinnehavaren ges möjlighet att bygga upp en unik märkesidentitet. Denna 
identitet förmedlas genom märkesuppbyggande reklam som ofta bygger på 
emotionella argument. Ett varumärke kan även fungera som positioneringsinstrument. 
Med en segmentering av marknaden som utgångspunkt kan märkesinnehavaren hålla 
flera varumärken som vart och ett är positionerat utifrån målgruppens behov och 
utifrån konkurrerande märkesprodukters position. Melin (1997) menar även att en av 
varumärkets viktigaste funktioner är dess förmåga att kommunicera sina fördelar direkt till 
konsumenten utan att gå via en detaljist eller liknande. Företag som lyckas skapa en 
stor bas av lojala kunder har utvecklat ett starkt konkurrensmedel i förhållande till andra 
märkesprodukter. Även i förhållande till detaljisten kan ett starkt varumärke vara en 
stor fördel då detta innebär att märkesinnehavaren kan få en dominerande position i 
distributionskedjan. Märkesinnehavaren har därmed en stark position vid 
förhandlingar med detaljister och återförsäljare. Denna position förstärks i och med 
att välkända varumärken har hög omsättningshastighet. Slutligen anser Melin (1997) 
att varumärket även fungerar som en tillväxtgenerator. När ett företag uppnått den 
styrkeposition som en bred bas av märkeslojala kunder ger, tyder detta på goda 
utsikter för den framtida intjäningsförmågan. Detta grundar sig på att märket är unikt 
och konsumenterna förknippar det med ett mervärde. Företaget kan då utnyttja det 
inneboende värdet i varumärket genom exempelvis varumärkesutvidgning eller 
licensiering. 
 
Ur konsumentens perspektiv kan varumärket ses som en informationskälla. 
Konsumenten kan få information om pris, kvalitet och funktion och kan sedan 
jämföra detta med andra produkter för att på ett enkelt sätt avgöra vilken produkt 
som är det bästa köpet. Melin (1997) anser vidare att varumärket även fungerar som 
en katalysator för konsumenten då denne ska orientera sig i det stora utbudet av varor 
på marknaden. Varumärket underlättar för konsumenten vid ett tänkt återköp. Detta 
gör att varumärket fungerar som både tids- och kostnadsbesparande faktor för 
konsumenten. Varumärket har också en funktion som garant för den enskilde 
konsumenten eftersom det garanterar produkter med jämt och konsistent kvalitet. 
Detta beror på att kundens märkeslojalitet grundar sig på tillfredsställelse av behov 
och kunden kan vara relativt säker på att varumärkesinnehavaren inte skulle göra 
något som försämrar produktens kvalitet. Melin (1997) argumenterar även för att 
varumärket är en riskreducerare ur kundens perspektiv vid köp av varor som är 
förknippade med social, ekonomisk eller fysisk natur som exempelvis kläder, bilar och 
läkemedel. Han hävdar att kunden kan reducera den upplevda risken betydligt om 
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varumärket är välkänt och omtyckt. Till sist menar han att varumärket fungerar som 
imageskapare för konsumenten eftersom varumärket kan vara ett medel både för 
självförverkligande och för att bli socialt accepterad. Exklusiva märkesprodukter 
försöker ofta framhäva denna koppling mellan personlighet och märkesprodukt.  
 

5.1.2 Varumärket som tillgång 
Kapferer (1997) menar att många länge har hävdat att varumärket är ett av företagets 
största tillgångar men att det inte blev vedertaget förrän på 80-talet då jättar så som 
Nestlé, Proctor & Gamble och Philip Morris var inblandade i en våg av uppköp och 
fusioner av företag med varumärken. Företagsledningar började inse att ett 
varumärkes värde var skilt från företagets nettoinkomst och varumärkets mervärde 
accepterades även om det inte fanns utrymme i redovisningstraditionen för att ta upp 
varumärket som en tillgång i balansräkningen. Kapferer (1997) menar vidare att 
finansexperter och banker började erbjuda metoder för att beräkna det finansiella 
värdet av varumärken och andra immateriella tillgångar. Även enligt Keller (1993 ur 
Uggla, 2002) har företagen de senaste 20 åren börjat inse att varumärkena är några av 
deras mest värdefulla tillgångar. Uggla (2002) illustrerar detta med ett exempel från 
Interbrand och Citigroup som visar att för Coca-Cola Company uppgick varumärkets 
värde till över 50 procent av företagets totala marknadsvärde år 2001. Detta innebär 
enligt Uggla (2002) att en stor del av företagets värde kan tillskrivas varumärket i form 
av rykte, associationer, upplevd kvalitet och flera andra faktorer. Enligt Interbrand 
(www.interbrand.com) toppade Coca-Cola år 2004 fortfarande listan över världens 
mäktigaste varumärken med ett värde på 6,7 miljarder dollar följt av Microsoft, IBM, 
General Electrics och Intel. Kapferer (1997) menar att sedan 1991 har begreppet för 
att beskriva varumärkets mervärde, brand equity, blivit ett buzzword.    
 

5.2 Brand equity 
Begreppet brand equity används flitigt i varumärkeslitteratur och dyker ofta upp i 
samband med diskussioner kring varumärket som tillgång. Vårt syfte med denna 
uppsats är att undersöka på vilket sätt brand equity kan påverkas av co-branding och 
för att kunna göra det måste vi förklara vad som menas med begreppet brand equity. 
 

5.2.1 Definition av brand equity 
Ursprungligen är ”equity” ett finansiellt begrepp vars närmsta översättning enligt 
Melin (1999) är stamaktie. I överförd betydelse har det kommit att beteckna det 
kapital som varumärket representerar. Ett begrepp som kan översätta brand equity är 
alltså varumärkeskapital vilket kan diskuteras ur både varumärkesinnehavarens och 
konsumentens perspektiv. Vi har valt att använda oss av det engelska ordet då vi inte 
anser att det finns någon svensk översättning som stämmer helt med det engelska 
ordets betydelse. Konsumenterna och innehavaren är sammankopplade på så sätt att 
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om varumärket skapar ett värde för konsumenten så bidrar detta till att skapa värde 
för varumärkesinnehavaren (Melin 1999). Enligt Melin (1999) så är brand equity ett 
begrepp som saknar en allmänt vedertagen definition men som ofta definieras såsom: 
 
 ”the added value with which a brand endows a product”. (Farquahar, 1989 ur Melin 1999:45).  
 
Melin (1999) poängterar att brand equity är närbesläktat med mervärde och att 
konsumentens märkeslojalitet visar att varumärket verkligen skapar ett värde för 
denne.  
 
Aaker (1991) definierar begreppet enligt följande: 
 
 “Brand equity is a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that 
adds to or subtracts from the value provided by a product or service to a firm and/or that firm’s 
customers.” (Aaker, 1991:15)  
 

5.2.2 Brand equity enligt Aakers modell 
De senaste årens forskning kring brand equity har resulterat i ett antal modeller av 
vilka Aakers modell från 1991 enligt Melin (1999) är mest citerad. Det finns ett antal 
olika författare som har skrivit om brand equity men flertalet av dessa har hänvisat till 
och kommenterat denna modell. Även Kapferer (1997) har gjort en modell kring 
brand equity men vi ansåg att även denna till viss del byggde på de faktorer som 
Aaker (1991) presenterar i sin modell. Vi har därför valt att använda Aakers (1991) 
modell som utgångspunkt i vår uppsats.  
 
Aakers (1991) modell (se figur 4) delar in de tillgångar som utgör byggstenarna i brand 
equity i fem kategorier. Dessa är märkeskännedom, märkeslojalitet, kundupplevd 
kvalitet, varumärkets övriga associationer samt övriga juridiska varumärkestillgångar. 
Den sistnämnda kategorin finns med för att modellen ska vara heltäckande och 
innefattar rent juridiska varumärkesaspekter som exempelvis patent.  
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5.2.3 Kritik mot modellen 
Vi anser att vissa delar av Aakers (1991) modell bör kritiseras vilket även Melin (1999) 
gör. Vi kommer här att presentera både hans och vår egen kritik mot modellen och 
utifrån detta bygga en egen modell som visar hur vi ser på brand equity. I modellen 
ser det ut som att alla kategorier påverkar både konsumenten och producenten. Melin 
(1999) menar bland annat att den juridiska rätten till ett varumärke är av allra högsta 
vikt för att framgångsrikt kunna bygga ett varumärke och är därför oerhört viktig för 
varumärkesinnehavare. Dock har den varumärkestillgången inget värde alls för 
konsumenten. Då denna uppsats tar sin utgångspunkt i konsumentens upplevelse av 
co-brandade produkter anser vi inte att det finns någon rimlig möjlighet att denna 
faktor skulle kunna påverka. Vi anser därför att den är ointressant för vårt syfte och 
kommer inte behandla kategorin övriga juridiska varumärkestillgångar.  

Brand equity 

 

Brand equity ger värde för  
konsumenten genom att 
förbättra: 
 
•Tolkning/process av information 
•Förtroende vid köptillfället 
•Tillfredställelse vid användning 

Brand equity ger värde för  
producenten genom att förbättra:
 
•Marknadsföringen 
•Varumärkeslojaliteten 
•Priser/marginaler 
•Märkesutvidgningar 
•Hävstångseffekt i distributions- 
systemet 
•Konkurrensfördel 

(Namn/symboler)

Märkeslojalitet 

Kännedom 

Kundupplevd kvalitet

Varumärkets 
associationer 

Övriga 
juridiska 
varumärkes
-tillgångar 

 

Figur 4: Brand Equity enligt Aaker 

Källa: Aaker ( 1991, ur Apéria, 2001) 
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I Aakers (1991) modell ser det ut som att alla faktorer är lika viktiga för ett företags 
totala brand equity. Detta är något som vi inte riktigt håller med om utan vi anser att 
de olika faktorerna kan vara av olika vikt för olika företag och situationer. Att visa på 
detta kan vara svårt då betydelsen av faktorerna varierar från fall till fall. Vi är dock 
medvetna om att faktorernas betydelse skiljer sig från varandra.  
 
Vi menar att de faktorer som tas upp i Aakers (1991) modell alla är relaterade till och 
påverkar varandra. I modellen visar han att de olika faktorerna är skilda från varandra 
men vi menar att de alla är relaterade till varandra och även påverkar det värde de 
andra skapar, vilket även Melin (1999) stödjer. Vi menar att faktorerna snarare är 
pusselbitar i brand equity och att det skapas värde när dessa bitar interagerar med 
varandra.  
 
Aakers (1991) modell visar att värde skapas för både konsumenten och 
varumärkesinnehavaren utifrån alla faktorerna. Melin (1999) riktar kritik mot Aakers 
(1991) påstående att märkeslojaliteten skulle skapa värde för konsumenten. Han 
menar att det är andra faktorer hos varumärket som skapar värde för konsumenten 
vilket kan resultera i lojalitet. Vi resonerar, liksom Melin (1999), att kundernas lojalitet 
främst är ett resultat av det värde som övriga tre varumärkestillgångar ger 
konsumenten och att denna kategori skapar värde för varumärkesinnehavaren. De 
övriga brand equitytillgångarna skapar värde för konsumenten i första hand vilket 
bland annat via kundlojaliteten skapar värde för varumärkesinnehavaren.  
 
Utifrån denna kritik mot den modell som Aaker (1991) presenterat har vi här gjort en 
egen modell (se figur 5) som visar brand equity som vi ser det. Det är denna modell 
som vi kommer att utgå ifrån i resten av uppsatsen. I vår modell ligger lojaliteten i 
mitten med kontakt till de tre övriga faktorerna. Pilen som tar sin utgångspunkt i 
lojaliteten och pekar mot varumärkesinnehavaren visar på det faktum att vi anser att 
lojaliteten påverkar varumärkesinnehavaren direkt. Den mindre pilen som pekar från 
den yttre cirkeln visar att de övriga tre varumärkestillgångarna påverkar 
konsumenterna. Detta påverkar i sin tur varumärkesinnehavaren vilket illustreras med 
den tredje pilen.  
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Figur 5: Brand Equity enligt vår definition 

Källa: Egen konstruktion efter Aaker  (1991) 
 
Vi vill göra läsaren uppmärksam på att vi i vår modell inte tagit med den faktor som 
Aaker (1991) kallar övriga juridiska varumärkestillgångar då vi som vi tidigare förklarat 
finner den irrelevant för vårt syfte.  
 

5.2.4 Faktorerna i modellen  
Vi kommer här att presentera de fyra faktorer som finns med i både vår modell av 
brand equity och i Aakers (1991) modell.  
 
Märkeskännedom  
Aaker (1991) definierar märkeskännedom som en potentiell kunds förmåga att känna 
igen eller komma ihåg att ett varumärke tillhör en viss produktkategori. Han 
poängterar att exponering av varumärket i olika sammanhang kan öka 
igenkänningsgraden av märket som sådant men inte nödvändigtvis märkes-
kännedomen. Han menar att genom att trycka en logotyp för ett jeansmärke på en 
vanlig ballong kan man göra folk uppmärksamma på själva märket men det är inte 
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säkert att det ökar märkeskännedomen då det inte finns något kring ballongen som 
för tankarna till just jeans. Man måste ge konsumenten en länk till produkten. Enligt 
Aaker (1991, ur Apéria, 2001) är märkeskännedom viktigt för ett företag av tre 
anledningar. För det första så är kännedom nödvändigt för företaget för att 
kommunicera vilka attribut som är förknippade med varumärket. För det andra skapar 
kännedom en relation mellan företag och konsument och för det tredje ger kännedom 
om märket en signal till konsumenten om att produkten är bra. Aaker (1991) menar 
att folk i allmänhet tenderar att köpa ett välkänt varumärke av den anledningen att de 
känner sig trygga med det som de känner till. Han menar att det finns ett 
underliggande antagande om att ett välkänt varumärke är tillförlitligt och av bra 
kvalitet. Av den anledningen hävdar Aaker (1991) att konsumenten hellre köper ett 
känt varumärke än ett okänt. Apéria (2001) menar att märkeskännedom är en tillgång 
vars värde ökar i takt med att märket exponeras och används av konsumenterna. 
Vidare anser han att kännedom leder till att konsumenten vågar pröva produkter. 
Aaker (1991) menar att märkeskännedom kan skapas på olika sätt. Ett sätt är att vara 
annorlunda så att konsumenterna minns märket. Ett annat är att skapa en slogan eller 
jingel som konsumenten direkt kopplar ihop med märket. Att exponera märket 
genom reklam och sponsring kan vara effektiva sätt att exploatera varumärket och nå 
potentiella kunder men även publicitet kan vara effektivt. Att skapa nyhetsvärde kring 
produkten kan vara svårt men kan få stort genomslag hävdar Aaker (1991). Han anser 
också att man genom varumärkesutvidgning kan exponera märket ytterligare.  
 
Kundupplevd kvalitet  
Den andra kategorin är kundupplevd kvalitet. Aaker (1991) menar att ett varumärke 
associeras med en viss upplevt helhetskvalitet som inte nödvändigtvis behöver vara 
baserad på produktens verkliga, objektiva kvalitet. Han påpekar även att den 
kundupplevda kvaliteten är skild från tillfredställelse. En produkt av objektivt sett 
relativt dålig kvalitet kan av kunden upplevas vara bra om denne haft låga 
förväntningar och vice versa. Kunden kan också ha en positiv upplevelse av en 
produkt med relativt dålig kvalitet om priset är tillräckligt lågt. Vidare hävdar han att 
den kundupplevda kvaliteten kan variera från industri till industri men att det alltid är 
en mätbar och viktig kategori. Aaker (1991) menar att kundupplevd kvalitet är den 
enda varumärkestillgång som har visat sig påverka det finansiella resultatet. Aaker 
(1991) menar att om kvaliteten upplevs som hög av kunderna kan företaget ta ut ett 
högre pris vilket resulterar i marginaler som sedan kan användas för återinvestering i 
brand equity. Den kundupplevda kvaliteten är enligt honom det som har direkt 
inflytande på köpbeslutet och märkeslojaliteten. Apéria (2001) menar att om det är 
kännedom som leder till prövoköp så är det den upplevda kvaliteten som driver 
kunden till återköp. Aaker (1991) menar också att den upplevda kvaliteten kan vara en 
bra grund för varumärkesutvidning. Om ett varumärke har högt anseende i ett 
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sammanhang kommer konsumenterna anta att den håller samma kvalitet även i andra 
sammanhang. 
 
Varumärkets associationer  
Nästa kategori i modellen är varumärkets associationer. Aaker (1991) menar att ett 
varumärkes underliggande värde baseras på de associationer som vi förknippar det 
med. Vidare menar han att det som konsumenten länkar till företaget och dess 
varumärken skapar ett värde för företagen eftersom associationen hjälper 
konsumenten att förstå information. Han menar även att det differentierar varumärket 
och ger konsumenten skäl att köpa produkten. Vidare anser han att associationer kan 
skapa en positiv attityd till varumärket samt att det underlättar märkesutvidgningar.  
 
Enligt LePla & Parker (2002) är associationer viktiga för att utveckla en djupare 
relation till konsumenten eftersom den då blandar in sina känslor i upplevelsen. De 
definierar associationer som:  
 
“(…)the meaning you associate with the brand when you see its brand name or logo, see a related 
visual, hear a company jingle, see a color, and so on.” (LePla & Parker, 2002:91) 
 
LePla & Parker (2002) hävdar att alla varumärken kan dra fördel av associationer och 
att associationer är en mental genväg för konsumenten att få tillgång till det som 
varumärket lovar. De hävdar också att konsumenter själva genom sin egen erfarenhet 
av produkten, skapar egna associationer till varumärken vare sig producenten vill det 
eller inte. Ett företag kan dock, framför allt genom reklam, påverka konsumentens 
associationer i önskad riktning.  
 
Märkeslojalitet  
Enligt Aaker (1991) är märkeslojaliteten kärnan i brand equity eftersom han menar att 
lojala kunder har ett högt värde då de representerar en ström av intäkter som kan 
rinna in i företaget en lång tid framöver. Han menar vidare att det är dyrt att vinna nya 
kunder och relativt billigt att behålla de man redan har, särskilt i de fall då kunden är 
nöjd med varumärket. Aaker (1991) hävdar att det ofta råder en viss tröghet hos 
konsumenter att byta mellan olika varumärken även om det inte föreligger en hög 
kostnad för att byta och engagemanget för det rådande varumärket är lågt. Apéria 
(2001) hävdar att märkeslojalitet därmed är en viktig barriär mot konkurrenter då 
dessa inte vill spendera onödiga resurser på allt för svårflörtade konsumenter. Vidare 
menar han att det är viktigt för ett företag att ha lojala kunder för att kunna befästa sin 
position på marknaden. Apéria (2001) hänvisar i sin doktorsavhandling till forskning 
som påvisar att en liten del lojala kunder kan vara långt mer lönsamma än en stor 
andel illojala kunder. Enligt Aaker (1991) finns det flera sätt att mäta märkeslojalitet 
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på. Han menar att ett direkt sätt är att titta på i hur hög grad konsumenter tenderar att 
enbart köpa enbart ett märke. Aaker (1991) menar även att det kan föreligga 
kostnader för att byta mellan två märken som kan avgöra huruvida en konsument 
förblir lojal mot ett märke eller inte. Här räknar han även in risken som ett byte för 
med sig för konsumenten. Hur nöjd konsumenten är med märket samt i hur hög grad 
konsumenten tycker om märket är också viktiga faktorer som kan påverka lojaliteten 
menar Aaker (1991).  
 

5.2.5 Brand equity som värdeskapare 
Utöver att illustrera hur de fyra varumärkestillgångarna beskrivna ovan tillsammans 
med övriga juridiska varumärkestillgångar tillsammans bygger upp brand equity så 
visar modellen även hur brand equity skapar värde för såväl konsumenterna som 
varumärkesinnehavaren. Vi menar som tidigare nämnts att värdet för ett företag 
skapas genom det värde som skapas för konsumenten.  
 
Aaker (1991) menar att varumärkestillgångarna lägger till eller drar ifrån värde för 
konsumenten. Det hjälper konsumenten att tolka, bearbeta och lagra en stor mängd 
information om produkter och varumärken. Brand equity stöder också konsumenten i 
köpbeslutet genom dennes tidigare erfarenhet av produkten eller kännedom om 
märket och förhoppningar om vad den borde leverera. Aaker (1991) menar också att 
både kundupplevd kvalitet och övriga associationer kan spä på konsumentens grad av 
tillfredsställelse som den får ut av produkten. Detta kan illustreras med exemplet att 
om en konsument vet att en parfym kommer från Gucci så kan detta påverka 
totalupplevelsen av produkten. 
 
Aaker (1991) menar att brand equity även skapar värde för varumärkesinnehavaren. 
Vi vill dock åter igen betona att detta värde grundar sig i det värde som varumärket 
skapat för konsumenten i enlighet med föregående stycke. När det gäller att skapa 
värde för varumärkesinnehavaren så gör brand equity enligt Aaker (1991) detta genom 
att generera cash flow på en rad olika sätt. Först menar han att brand equity 
underlättar för företag när de vill attrahera nya kunder eller återfå de som gått 
förlorade. Reklam övertalar potentiella kunder lättare till köp av en ny produkt när de 
redan känner till märket och man inte behöver övertyga konsumenten om att 
kvaliteten är bra. Brand equity ger också högre marginaler genom att tillåta att högre 
priser sätts men också genom det minskade behovet av reklam.  
 
 

5.3 Co-branding 
Marknadsföringens roll har enligt Nilson (2000) förflyttats från att tillfredställa 
kundens behov till att även se till att varumärket upplevs som överlägset av kunderna. 
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För att nå mål och skaffa ytterligare resurser kan organisationer enligt Ahrne (1999) 
antingen samarbeta med andra organisationer eller kämpa mot dem. Det blir enligt 
Nilson (2000) allt vanligare att företag samarbetar för att göra en gemensam produkt 
under båda företagens varumärken till den bästa på marknaden, så kallad co-branding. 
Enligt honom är co-branding en varumärkesteknik som har funnits länge men som 
blivit allt mer populär. Vi utgår i detta kapitel från den definition av co-branding som 
vi tog fram i kapitel tre och presenterar nu de fördelar och nackdelar som finns med 
co-branding. Alla de fördelar och nackdelar som tas upp kommer inte att behandlas i 
den analys som presenteras senare. Detta eftersom vi inte har haft möjlighet att samla 
in ett så omfattande empiriskt material. Vi har dock valt att ta med dem här eftersom 
vi anser att de är väldigt viktiga och för att ge en bild av vad co-branding kan leda till 
för ett företag.  
  

5.3.1 Möjligheter och fördelar med co-branding 
Kotler et al (1999) menar att co-branding kan vara mycket fördelaktigt. De påpekar att 
i sådana fall där båda varumärkena dominerar i varsin kategori kan kombinationen av 
de båda attrahera en bredare konsumentgrupp och på det sättet öka brand equity. I 
Brand News (Brand News, 2000) påpekas att co-branding kan förstärka 
associationskraften hos ett varumärke genom att de båda parterna kan stötta varandra.  
 
Uggla (2002) anser att man genom att samarbeta kan skydda sitt varumärke mot 
associationer som inte är önskvärda. Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att i 
sådana fall där konsumenterna väger in hälso- eller säkerhetsaspekten vid ett köp kan 
co-branding med ett redan accepterat och etablerat varumärke fungera som en signal 
till konsumenterna att det är ett säkert köp. 
 
Nilson (2000) menar att ett mindre känt varumärke genom co-branding kan dra nytta 
av ett känt märkes värden. Dessutom hävdar han att båda parterna kan utnyttja de 
fördelar som kommer av att en gemensam produkt antagligen har starkare totala 
värden. Boad (ur Blackett & Boad, 1999) hävdar att kvaliteten kan uppfattas som 
högre på en co-brandad produkt och att priset därigenom kan sättas högre på en 
högre nivå än vad man kunnat göra på en produkt med enbart ett varumärke. 
 
En annat stor fördel med co-branding är enligt Boad (ur Blackett & Boad, 1999) att 
ett företag kan nå ut till andra marknader som det inte annars skulle ha möjlighet till. 
Kotler et al (1999) menar i enlighet med Boad (ur Blackett & Boad, 1999) att man 
med co-branding kan gå in på nya marknader med minimal risk och investering. Att 
utnyttja ett etablerat varumärke vid introduktionen av en ny produkt är enligt Melin 
(1999) både tids- och kostnadsbesparande eftersom konsumenten då redan känner till 
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märket och vad det står för. Han menar att ett etablerat varumärke kan fungera som 
riskreducerare i samband med utvidgningar.  
 
Även Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att riskreducering är en av de största 
fördelarna med co-branding. Genom att samarbeta med en redan etablerad partner 
kan inträdet på en ny marknad gå relativt smärtfritt och risken för att misslyckas 
minskar. En ny co-brandad produkt signalerar vanligen att en redan familjär produkt 
har blivit förbättrad samtidigt som de positiva associationerna från förr finns kvar. 
Detta gör att eventuella konkurrenter får svårare att svara på lanseringen än om det 
hade varit en produkt med enbart ett varumärke som inte hade tidigare erfarenhet 
inom det aktuella produktsegmentet. På samma sätt kan ett co-brandingsamarbete 
enligt Boad (ur Blackett & Boad, 1999) ge snabbare avkastning på investeringar. Detta 
då synergin mellan de två varumärkena talar direkt till konsumenten och inte på 
samma sätt kräver stora investeringar i reklam och uppbyggandet av ett 
kundförtroende som normalt är fallet då ett känt varumärke går in i nya områden vid 
en produktutvidgning. 
 
Det kan även enligt Boad (ur Blackett & Boad, 1999) vara en stor fördel för ett helt 
nytt varumärke att använda sig utav co-branding tillsammans med ett etablerat sådant 
och på detta sätt få konsumenternas uppmärksamhet. När detta väl är uppnått kan 
varumärket fortsätta att existera på egen hand. 
 
Även starka varumärken kan välja att samarbeta med mindre, men lokalt erkända, 
varumärken för att vinna nya marknader. Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar 
också att co-branding ger en stor fördel även ur investeringssynpunkt då företag kan 
spara mycket pengar på att ingå ett co-brandingsamarbete istället för att köpa eller 
skapa nya varumärken för att nå ut till nya marknader. Det finns även icke-finansiella 
fördelar att vinna med co-branding när man vill in på nya marknader. I de fall där 
lagar begränsar antalet licenser för hur många företag som får verka på marknaden 
kan det löna sig att samarbeta med ett redan etablerad varumärke på marknaden 
istället för att försöka göra det på egen hand.  
 

5.3.2 Risker och nackdelar med co-branding 
Co-branding har även sina begränsningar och risker. Boad (ur Blackett & Boad, 1999) 
menar att man inte ska gå in i samarbetet med orealistiska förväntningar på hög 
avkastning på minimala investeringar. Co-branding är även förenat med vissa risker. 
Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att co-branding ska betraktas som något som 
bidrar till att höja varumärkets värde på lång sikt, och inte som ett sätt att tjäna snabba 
pengar. Han menar att varumärkesinnehavaren bör låta en del av intäkterna gå till 
återinvestering i den co-brandade produkten för att bygga en stark produkt. Han 
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menar också att det är viktigt med en rättvis fördelning av intäkter mellan de olika co-
brandingparterna då detta är en förutsättning för ett långvarigt samarbete. 
 
Det finns i huvudsak tre skäl till varför man inte ska inleda ett samarbete med ett 
annat varumärke enligt Uggla (2002). Dessa är kontroll, opportunism och tydlighet. 
Genom att samarbeta med ett annat varumärke förlorar man en viss strategisk 
kontroll. Även Keller (2003) menar att de största nackdelarna med co-branding är de 
stora risker man tar och den brist på kontroll som uppstår när varumärket kopplas 
samman med ett annat hos konsumenterna. Med opportunism menar Uggla (2002) 
det faktum att samarbetspartner kan dra sig ur vid ett tillfälle som inte passar det egna 
märkets intentioner, kanske när man är som mest beroende av partnern. Tydlighet i 
kommunikation är enklast att uppnå när endast ett varumärke är inblandat. Med två 
varumärken krävs anpassning från båda parterna och kommunikationen blir mer 
komplicerad. 
 
Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att företag har personligheter precis som 
människor och detta innebär också att vissa företag har attityder och värderingar som 
helt enkelt inte passar ihop. Sådana skillnader kan skapa svårigheter och konflikter i 
det dagliga samarbetet som inte bör underskattas.  Väldigt olika företagskulturer kan 
skapa problem gällande allt ifrån hanterandet av kunders klagomål till större frågor 
som exempelvis vilken miljöpolicy som ska råda. Enligt Boad (ur Blackett & Boad, 
1999) finns det också en risk för att ett utav varumärkena i ett co-brandingsamarbete 
bestämmer sig för att ompositionera sin originalprodukt på sin huvudmarknadssektor 
vilket kan få konsekvenser även för den co-brandade produkten. Det är därför viktigt 
att de inblandade parterna har övergripande strategier som är alla känner sig bekväma 
med. Det kan även hända att en utav parterna känner sig missnöjd med det finansiella 
resultatet av co-brandingen och väljer att snabbt avsluta samarbetet. Detta kan orsaka 
svårigheter för den andra parten då kunder som efterfrågar den co-brandade 
produkten blir besvikna. Ett annat fall som kan komplicera samarbetet mellan två co-
brandingparter är när den ena parten blir uppköpt av eller gör en fusion med ett tredje 
företag. Detta kan resultera i att ett företag plötsligt har två liknande co-
brandingsamarbeten. Detta exemplifierar Boad (ur Blackett & Boad, 1999) med 
fusionen av bankerna First Chicago och Bank One som fann sig i en situation där de 
hade co-brandingsamarbeten med både British Airways och United Airlines. 
 
Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar också att det kan vara lika svårt att återgå till 
det normala efter ett co-brandingsamarbete som att uppnå synergier när man först 
startar det. Konsumenterna kan ha fått en stor kännedom om den co-brandade 
produkten som är svår att tvätta bort, speciellt i sådana fall då co-brandingen har varit 
det enda eller den huvudsakliga källan till exponering för ett eller båda varumärkena. 
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5.3.3 Vad är viktigt när man går in i ett co-branding samarbete? 

Keller (2003) menar att för att kunna lyckas med sitt varumärkessamarbete måste båda 
företagen vara medvetna om sina varumärkens för- och nackdelar. Dessutom är det 
viktigt att båda varumärkena har ett visst värde (brand equity). Den allra viktigaste 
faktorn är att det finns en logisk koppling mellan de båda varumärkena så att 
samarbetet maximerar fördelarna hos varje enskilt märke samtidigt som det minimerar 
nackdelarna. 
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6. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera den information som vi samlat in via intervjuer med företag 
och konsumenter och även sådan information som vi tagit del av via sekundärkällor. De produkter vi 
tittat på är som tidigare nämnts Lagerfelds kollektion designad för H&M som gick under namnet 
”Lagerfeld for H&M”, Vodafonemärkta Sony Ericssontelefoner och Daimglassen som är ett 
samarbete mellan Daim och GB Glace. Vi kommer att presentera och beskriva dessa varumärken 
och samarbeten. Varumärkena presenteras för att ge läsaren en bild av vilken bakgrund det finns till 
samarbetena. Även företagens och konsumenternas åsikter om produkterna och samarbetena 
presenteras här.  

 
6.1 Lagerfeld for H&M 

I detta kapitel, 6.1, med underkapitel kommer vi först att presentera de båda 
varumärkena H&M och Lagerfeld och samarbetet dem emellan. Efter det presenteras 
H&M:s och Lagerfelds åsikter om och avsikter med samarbetet och slutligen 
konsumenternas åsikter om samarbetet och dess effekter.   
 

6.1.1 Presentation av varumärkena bakom Lagerfeld for H&M 
Modekedjan Hennes & Mauritz, H&M, grundades 1947 i Västerås av Erling Persson. 
Idag finns 1006 butiker i 20 länder över hela världen och företaget har mer än 40 000 
anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm precis som de centrala funktionerna för 
ekonomi, design, inköp, etablering, butiksinredning, IT, reklam, information, display, 
human resources och logistik. De flesta försäljningsländer har dock ett eget 
landskontor och det finns totalt 21 produktionskontor i Europa, Asien och Afrika. 
Tyskland är den största marknaden följt av Storbritannien och Sverige 
(www.hm.com). 
 
H&M:s affärsidé är att ge sina kunder mode och kvalitet till bästa pris. Man arbetar 
efter en triangelmodell som symboliserar bredden i sortimentet från basplagg och 
klassiker som säljs i stora mängder till de allra trendigaste kläderna som säljs i färre 
exemplar och främst i storstäderna. Sortimentet består förutom kläder för dam, herr, 
ungdom och barn också av accessoarer och kosmetik. Varje år säljs mer än en halv 
miljard artiklar och omsättningen uppgick 2003 till 56 550 miljarder svenska kronor 
(www.hm.com).  
 
Karl Lagerfeld är son till en svensk affärsman och dennes tyska fru. Han föddes 1938 
i Hamburg och redan vid 14 års ålder beger han sig till Paris och börjar sin karriär hos 
Pierre Balmain, där han dock endast stannar i tre år. Istället börjar han som 
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frilansande designer för modehus så som Krizia, Charles Jourdan och Valentino och 
det är här han lär sig couture. I början på sextiotalet börjar Lagerfeld att arbeta för 
Chloé där han får helt fria händer att färdigställa en förstklassig Prêt-à-
Porterkollektion. 1983 tar Lagerfeld steget vidare till Chanel där han fick och 
fortfarande har en framträdande roll. Idag är Karl Lagerfeld chefsdesigner för Chanel 
och har han gjort märket till ett av de allra främsta i modevärlden 
(www.hellomagazine.com). Lagerfeld jobbar dessutom som designer för italienska 
Fendi (www.svd.se).  
 
1984 grundade Karl Lagerfeld ett eget märke, uppkallat efter sig själv, med kreationer 
efter devisen ”intellektuell erotik”. Karl Lagefeld gör mellan 1992 fram till 1997 
ytterligare några år för Chloé och skapar därefter sitt nya märke Lagerfeld Gallery som 
gör kläder för den tidlösa kvinnan. Karl Lagerfeld är känd inom modevärlden, inte 
bara som en genial designer, utan också som en stor personlighet (www.vouge.de). 
 

6.1.2 Samarbetet 
Den 12 november 2004 släpptes kollektionen ”Lagerfeld for H&M” på H&M. 
”Lagerfeld for H&M” är en kollektion med ca trettio plagg som är designad av Karl 
Lagerfeld och tillverkad av H&M. Kollektionen är typisk för Lagerfeld med slanka 
siluetter i svart och vitt med accentfärger som tegelrött och plommon. I kollektionen 
fanns plagg för både kvinnor och män och även en del accessoarer som bälten och 
smycken. Kollektionen fanns endast i en begränsad upplaga och i Sverige gick den att 
hitta i ungefär 40 butiker och då främst i större städer (www.hm.com). Samarbetet har 
blivit enormt uppmärksammat och exponerat i media över hela världen inför 
lanseringen och även till viss del efteråt.  
 

6.1.3 Lagerfeld om ”Lagerfeld for H&M” 
Karl Lagerfeld tycker att H&M står för glädje och möjligheter i modet. Denna höst 
(2004) har han skapat en unik kollektion för H&M, ”Lagerfeld for H&M”, och menar 
att han har gjort samma sak som han i vanliga fall gör för Chanel, nämligen skapat 
plagg som kunderna faktiskt bär (Björne, 2004).  
 
Karl Lagerfeld ser konceptet som intressant ur ett modehistoriskt perspektiv. Han 
menar att en designer förr kunde förlora sitt jobb om man förknippades med en 
kollektion för ett lågprismärke. Han anser att H&M har gjort lågprisalternativet 
attraktivt och att det idag är detta som är det egentliga modet. Karl Lagerfeld ser 
samarbetet som en engångshändelse och menar att han fram till att kollektionen 
släpptes var väldigt nöjd med samarbetet. Vad hans nuvarande kunder säger om 
samarbetet med H&M verkar han enligt Dagens Nyheter inte bry sig om. Han menar 
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att den tiden är förbi då de rika enbart köpte dyra plagg hos de kända modehusen 
(Björne, 2004). 
 
I den tyska tidningen Stern säger Karl Lagerfeld att han gjort kollektionen för att han 
gillar svenskar och för att han tror på två saker; väldigt dyra saker och väldigt billiga 
saker. Han anser att en kombination av dyrt och prisvärt var Coco Chanels 
ursprungliga idé. Anledningen till att hans design kan bli så billig, eller prisvärd som 
han själv föredrar att kalla det, är att man använt sig av en H&M-kvalitet och att 
H&M använt sina egna produktionskanaler för produktionen. Karl Lagerfeld menar 
att H&M aldrig skulle kunnat använda sig av den kvalitet som en Chanel-produkt har 
(Björne, 2004).  
 
Efter att kollektionen släppts var Lagerfeld inte lika nöjd. Han menade att avsikten var 
att de som i vanliga fall inte har råd att köpa hans kläder skulle ges en möjlighet till det 
nu. Eftersom H&M hade producerat ett så begränsat antal plagg var det många 
kunder som fick gå hem tomhänta och Lagerfeld menar att det är pinsamt att man 
svek så många människor (Bengtsson, 2004). Dessutom menar man att en del av 
kläderna var tänkta att endast tillverkas i mindre storlekar men att H&M gjorde även 
dessa i större storlekar. Lagerfeld anser att han gjort ett mode för smala slanka 
människor men att kläderna trots detta tillverkades i alla storlekar, något han inte 
tycker om enligt den tyska tidningen Stern (van Versendaal, 2004). 
 

6.1.4 H&M om ”Lagerfeld for H&M” 
Enligt vår intervju med Anna-Maria Mohlin på informations- och pressavdelningen på 
H&M är H&M:s affärsidé att skapa mode och kvalitet till lägsta pris. Hon menar att 
samarbetet med Lagerfeld stämmer överens med denna affärsidé då H&M genom 
detta samarbete kan visa att design inte bara är en fråga om högt pris.  
 
Mohlin berättar att H&M och Lagerfeld båda oberoende av varandra hade tänkt på ett 
möjligt samarbete. På H&M gillar man det Lagerfeld representerar och enligt Mohlin 
var Lagerfeld fascinerad av det sätt H&M arbetar med mode.  
 
H&M:s chefsdesigner Margareta van den Bosch säger att några av säsongens hetaste 
plagg finns i Lagerfeld-kollektionen och att hon ser fram emot att få erbjuda sina 
kunder denna kollektion till normala H&M-priser (www.hm.com). Hon menar att 
anledningen till samarbetet med Lagerfeld är att H&M vill visa att design och kvalitet 
inte behöver kosta mer än vad de flesta människor har råd med. På H&M ser man det 
som att man kan bjuda in sina kunder till en annan dimension av modebranschen när 
den är som bäst (Björne, 2004). Enligt Mohlin vill H&M alltid överraska sina kunder 
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och man tycker därför att det är extra kul att kunna erbjuda dem en unik 
engångskollektion.  
 
När kollektionen släpptes sa det enligt Carl-Henric Enhörning, chef för Investor 
Relations på H&M, (Palmung, 2004) bara ”slurp” och så var kläderna borta. Han 
menar att efterfrågan var betydligt mycket större än vad man trodde när planeringen 
gjordes och att man därför producerat för litet antal varor. Hans förhoppning med 
samarbetet med Lagerfeld är att det ska höja bilden av varumärket och att fler kunder 
ska komma in i butikerna, inte bara för att handla av denna kollektionen utan även för 
att bli regelbundna H&M-kunder i framtiden även om man inte är det idag (Palmung, 
2004). 
 

6.1.5 Konsumenter om ”Lagerfeld for H&M” 
H&M är ett väldigt välkänt varumärke i Sverige. Av de konsumenter vi intervjuade 
kände alla till H&M. Även om våra respondenter hävdade att de inte uteslutande 
handlade sina kläder på H&M så uppgav alla utom sju personer att de handlade 
återkommande på H&M. Vi kan därav dra slutsatsen att H&M har en hög grad av 
lojala kunder i den bemärkelse att de kommer tillbaka.  
 
Ingen av de tillfrågade handlade återkommande kläder designade av Karl Lagerfeld 
och vi kan därav enkelt dra slutsatsen att ingen av våra respondenter är lojala mot 
varumärket Lagerfeld. Vi anser att detta till stor del beror på en viss svårtillgänglighet 
för konsumenten beträffande både höga priser och få försäljningsställen i Sverige. 
 
Alla vi pratade med associerade H&M till kläder, dock av olika slag. Det mest 
förekommande attributet i undersökningen var ”billiga”. Det framkom även av 
intervjuerna att de flesta ansåg att H&M har ett stort utbud och att kläderna är billiga 
men ändå hyfsade. Andra kommentarer var impulsköp, hyfsade kläder till bra priser, 
modekläder och baskläder. Det fanns även de som hade negativa associationer till 
H&M. Två respondenter associerade till dålig kvalitet och två andra till barnarbete 
(dessa fyra handlar inte återkommande på H&M). När det gäller kvaliteten på H&M:s 
produkter ansåg arton av de tillfrågade i vår undersökning att kläderna håller en 
medelkvalitet jämfört med andra tillverkares kläder. Två personer bedömde att 
kvaliteten var mellan medel och låg och åtta stycken ansåg att kläderna från H&M har 
en låg kvalitet.  
 
Ingen av de tillfrågande tyckte att H&M höll hög kvalitet på sina kläder vid en 
jämförelse med andra klädbutiker. Dock verkar den kundupplevda kvaliteten ligga på 
en tillfredsställande nivå då många uttryckte att klädkedjan sålde ”bra” och ”hyfsade” 
kläder till ett lågt pris. Detta ligger nära H&M:s affärsidé och märkeskännedomen för 
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H&M anser vi därför kunna sägas vara hög och var så även innan co-
brandingsamarbetet.  
 
Av de personer vi intervjuade kände alla utom två till att H&M under november haft 
ett samarbete med Lagerfeld. Det var dock bara 21 personer som kände till Lagerfeld 
redan innan samarbetet. Dessutom var det en av dessa personer som spontant 
nämnde att samarbetet med H&M gjort att kännedomen om Lagerfeld ökat. De 
personer som kände till Lagerfeld sedan innan associerade till olika saker kring 
honom. Relativt många refererade till saker kring hans utseende och sätt att vara 
medan ett färre antal beskrev hans kläder eller design. Dyrt, mode, märkeskläder, svart 
och strikt är några av de saker som nämndes i samband med Lagerfelds design och 
kläder. Ingen av de vi intervjuade köper i normala fall dyra märkes- och designkläder 
vilket kan förklara varför de flesta relaterade till Lagerfeld som person och inte till 
hans design och kläder. Tjugosex respondenter förväntar sig att kvaliteten på denna 
typ av designkläder ska vara hög. Endast fyra av de tillfrågade förväntar sig en 
medelgod kvalitet på dyra märkeskläder så som Chanel eller Lagerfeld Gallery.  
 
Ingen av de personer vi pratade med köpte något från ”Lagerfeld for H&M” 
kollektionen. De flesta ansåg att man inte hade haft tid att se vad som fanns eller att 
man inte hann just den dagen och därefter var plaggen slut. Några kommenterade att 
de hade varit i en butik som sålde kollektionen men inte hittat något som passade i 
storlek eller i smak. En person tyckte att det var för dyrt för att vara ett H&M-plagg 
och en av de som normalt inte handlar på H&M menade att det inte räckte med att 
det stod Lagerfeld på produkterna för att han/hon skulle kunna tänka sig att handla 
H&M-kläder.  
 
Sju av de tillfrågade menade att samarbetet har förändrat deras syn på H&M som 
varumärke. Man tyckte att det var kul att det kommer nya saker och den av H&M 
uppvisade kreativiteten gör att man blir mer intresserad menade flera. Att en 
”modeguru” som Lagerfeld väljer att jobba ihop med H&M ger enligt sju personer lite 
mer klass och högre standard åt H&M. Av de som inte tyckte att samarbetet 
förändrade deras syn på H&M var det tre personer som menade att det inte riktigt 
kändes som H&M:s grej utan att det var något som inte riktigt passade ihop med 
deras koncept.  
 
Även om flera menade att synen på H&M:s övriga sortiment inte förändrades menade 
ändå femton av de trettio respondenterna att intresset för att handla på H&M ökade. 
Man menar att det är kul med lite nya och annorlunda plagg som gör att man tittar lite 
extra när man går förbi skyltfönstren. En av respondenterna menade även att det 
känns som att H&M är mer seriösa när de kan samarbeta med en så känd designer 
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som Lagerfeld. Den andra hälften av de intervjuade menade att det inte ökade deras 
intresse för att handla på H&M. Däremot var det en av dessa som ansåg att 
hans/hennes intresse för företaget som sådant ökade man inte intresset för att handla 
här.   
 
Tjugotvå personer svarade i vår undersökning nej på frågan om de genom detta 
samarbete mellan H&M och Lagerfeld blev mer intresserade av att handla dyrare 
märkeskläder i stil med Chanel eller Lagerfeld Gallery. Mer intresserade ansåg sex 
personer att de blev. Av dessa var det dock fyra som kommenterade att intresset 
fanns men inte möjligheten att köpa kläderna på grund av kostnaden.  
 

6.2 Vodafonemärkta Sony Ericssontelefoner 
I detta kapitel kommer vi först att presentera de båda varumärkena Vodafone och 
Sony Ericsson och samarbetet dem emellan. Efter det kommer vi att presentera Sony 
Ericssons åsikter om och avsikter med samarbetet och slutligen presenteras 
konsumenternas åsikter om varumärkena, samarbetet och dess effekter. 
 

6.2.1 Presentation av varumärkena 
Vodafone är världens största mobila telekommunikationsföretag och hade vid en 
mätning den 30 september 2004 146,7 miljoner kunder. Företaget bildades 1982 som 
dotterbolag till Racal Electronics Plc. och hette då Racal Telecom Limited. 1991 
skildes Racal Telecom Limited från sitt moderbolag och blev helt självständigt och 
bytte då samtidigt namn till Vodafone Group Plc. Idag finns Vodafone i 26 länder på 
fem kontinenter (www.vodafone.com). Vodafone erbjuder en stor variation av mobila 
telekommunikationstjänster vilken inkluderar både röst- och datatjänster. Vodafones 
vision är enligt företagets hemsida att vara världsledande inom mobil kommunikation 
samt att de tjänster Vodafone erbjuder ska: 
 
”underlätta vardagen för människor, företag och organisationer.” (www.vodafone.com)  
 
I Sverige har företaget varit aktivt sedan 1991 men till en början under namnet 
Europolitan. Först 2002 tog företaget namnet Vodafone även i Sverige och har nu 
1 400 000 kunder och ca 1500 anställda (www.polia.se).  
 
2001 grundades Sony Ericsson Mobile Communications (i vår uppsats endast kallat 
Sony Ericsson) av det ledande telekommunikationsföretaget Ericsson och Sony 
Corporation som är ledande inom konsumentelektronik. Sony Ericsson ägs till lika 
delar av Ericsson och Sony. Företaget tillverkar mobila multimediaprodukter och är 
idag ledande på marknaden för mobil kommunikation (www.sonyericsson.com). 
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”Genom att skapa ett attraktivt varumärke och vara bäst på att ta fram nya sätt att använda 
multimediakommunikation mobilt, kan Sony Ericsson skapa goda affärsmöjligheter för sina 
kunder.” (www.sonyericsson.com) 
 
Företaget ansvarar för produktforskning, design, utveckling samt för marknadsföring, 
försäljning, distribution och kundservice. De första Sony Ericsson-produkterna kom i 
mars 2002 och under samma år sålde Sony Ericsson nästan 23 000 mobiltelefoner. 
Enligt företagets hemsida kan företaget nu erbjuda ett komplett sortiment för alla 
målgrupper. Antal anställda är ca 3500 och huvudkontoret finns i London 
(www.sonyericsson.com). 

 
6.2.2 Samarbetet 

Samarbetet mellan Vodafone och Sony Ericsson inleddes år 2003 och innebär att 
kunderna ska kunna köpa tjänsteutbudet tillsammans med telefon för Vodafone live! i 
ett färdigt paket. Vodafone live! är ett koncept som tar tillvara på de multimediala och 
mobila kommunikationsmöjligheter som finns genom en portal som alltid är 
tillgänglig från telefonen. Vid köp av någon av telefonerna som ingår i Vodafone live! 
får användaren tillgång till alla tjänster i Vodafone live! direkt och kunden behöver 
alltså inte göra några inställningar på telefonerna. Vodafone samarbetar inte enbart 
med Sony Ericsson utan även med Nokia, Sharp och Samsung (www.waymaker.net). 
Mobiloperatören Vodafone har under hösten 2004 satsat stort på att sälja 
abonnemang till konsumenter genom att erbjuda ett paketerbjudande där kunden får 
köpa en mobiltelefon billigt om han eller hon tecknar ett visst Vodafoneabonnemang. 
Man kan även köpa operatörslåsta kontantkortstelefoner på vilka man endast kan 
använda kontantkort från Vodafone På stora plakat har bland annat en Vodafoneröd 
Sony Ericsson figurerat med både Vodafones och Sony Ericssons varumärken tryckta 
på mobiltelefonen. 
 

6.2.3 Sony Ericsson om ”Vodafonemärkta Sony Ericssontelefoner” 
Mattias Schedvin, marketing communication manager på Sony Ericssons nordiska 
sälj- och marknadsbolag, berättar i intervjun att två värderingar som läggs i 
varumärket Sony Ericsson är innovation (inspiring) och attractiveness (cool, stylish 
and creative). Enligt honom delar Sony Ericsson och Vodafone många värderingar 
och har mycket gemensamt i sin kommunikation till kunden. Båda företagen är väldigt 
innovativa och försöker skapa nya användningsområden för telefonen samtidigt som 
man vill förenkla användningen för kunden. Schedvin menar att den gemensamma 
marknadsföringen och den som Vodafone själv bär ut med Sony Ericssons telefoner 
påverkar de associationer som konsumenterna har kring varumärket. I vissa fall skiljer 
sig den bild som Vodafone kommunicerar ut till kund något från den som Sony 
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Ericsson själv vill ge men då man i stort sätt delar samma värderingar tror han inte att 
det blir allt för stora differenser som når ut till kunden.  
 
Schedvin menar att man inte nått fram till några nya kundsegment genom samarbetet 
med Vodafone. Däremot har samarbetet hjälpt till att driva upp kännedomen om 
märket på de marknader där Vodafone har en starkare position och att kännedomen 
om Vodafone ökat på de marknader där Sony Ericsson har en stark position.  
 
Schedvin tycker att samarbetet med Vodafone fungerar väldigt bra och menar att man 
ännu inte stött på några problem. Ett lyckat samarbete som stärker konsumentens syn 
på Sony Ericsson kräver enligt honom att Vodafones tjänsteutbud täcker 
konsumentens behov på ett bra sätt. I annat fall kan samarbetet leda till ett försvagat 
intryck av varumärket hos konsumenten. En komplett lösning från bägge företagen 
skapar ett visst mervärde hos konsumenten även om Sony Ericsson och Vodafone är 
olika starka på olika marknader. 
 

6.2.4 Vodafone om ”Vodafonemärkta Sony Ericssontelefoner” 
På Vodafone menar man att det ska vara roligt och enkelt att använda mobiltelefonen. 
År 2002 menade Jon Risfelt, vd och koncernchef på Vodafone Sverige, att nyckeln för 
att kunna erbjuda enkla och attraktiva tjänster till kund ligger i nära samarbete mellan 
hårdvaruleverantörer, operatörer och tjänsteutvecklare. Under 2003 jobbade 
Vodafone med att få in varumärket i folks medvetande enligt David Erixon på 
Vodafone. Man vill omvandla den spontana erinran till köp och han tror att 
Vodafones framgångar till stor del handlar om den marknadsposition man satsat på. 
År 2003 sa Göran Mannerstråle på Vodafone att man var väldigt glada över att kunna 
erbjuda kameratelefoner från Nokia och Sharp och att man såg fram emot att få in 
även Sony Ericsson i konceptet (www.waymaker.net).  
 

6.2.5 Konsumenter om ”Vodafonemärkta Sony Ericssontelefoner” 
Majoriteten, tjugotvå, av våra respondenter hade tänkt på att det finns telefoner med 
både tillverkarlogga och operatörslogga. Till alla respondenter utom de som redan 
hade en telefon med dubbel varumärkning ställde vi dessutom frågan om deras 
köpbeslut skulle påverkas av huruvida det fanns en operatörslogga på telefonen eller 
inte när telefonerna för övrigt var likvärdiga. På detta svarade tretton personer ja och 
åtta nej. Av dem som svarade ja menade flertalet att de skulle välja den telefon som 
inte hade en operatörslogga. De som kommenterade valet menade att telefonen utan 
operatörslogga är obunden och att det inte är snyggt med ytterligare en logga på 
telefonen.  
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Av de tolv respondenter som vid intervjutillfället använde Vodafone som operatör 
svarade nio att de förväntade sig att operatören höll hög kvalitet och endast en person 
tyckte att operatören inte motsvarade denna förväntning utan att Vodafone istället 
erbjöd medelkvalitet. Tre svarade att de förväntade sig en medelkvalitet och att 
operatören också infriade dessa förväntningar. Av de tjugofyra personer som svarade 
att de hade en Sony Ericssontelefon menade arton stycken att de förväntade sig att 
telefonen var av hög kvalitet. Dock menade fem av dessa att mobiltelefontillverkaren 
inte lyckades motsvara denna förväntning. En person svarade att den förväntade 
kvaliteten låg mellan medel och hög och fem personer svarade att de förväntade sig en 
medelkvalitet på produkter från Sony Ericsson. Av dessa utryckte en respondent att 
mobiltelefontillverkaren inte motsvarade dennes förväntningar av medelkvalitet utan 
upplevde istället att telefonen var av låg kvalitet. Av de personer som idag har en Sony 
Ericssontelefon och använder sig av Vodafones tjänster är det sex personer som valt 
kombinationen av en tillfällighet och endast en som medvetet valt kombinationen. Av 
dessa sju personer menar två att kombinationen Vodafone och Sony Ericsson höjer 
kvaliteten på produkten jämfört med om man skulle ha haft bara den ena. Fem 
personer menade att kvaliteten inte kan sägas höjas genom en kombination. En 
person av dessa menade dessutom att Sony Ericsson drog ner kvaliteten och att hon 
skulle ha kunnat få en högre kvalitet på produkten om hon valt en annan telefon i 
kombination med Vodafone.  
 
Av de tjugofyra tillfrågade som idag har en Sony Ericssontelefon tycker häften att 
mobilmärket är viktigare än operatören när de väljer telefonen men bara sju av 
tjugofyra som i dagsläget har en Sony Ericssontelefon skulle välja Sony Ericsson igen. 
En person säger uttryckligen att hon absolut inte skulle välja Sony Ericsson igen då 
hon är mycket besviken på kvaliteten. Fyra stycken är osäkra och hävdar bland annat 
att det beror på priset. Vi anser att vi utifrån detta kan anta att det råder bristande 
lojalitet från Sony Ericssons kunder. 
 
Av de tolv tillfrågade som använder sig av Vodafone hävdar sju stycken att de väljer 
operatör före mobiltelefon. En är osäker och resterande fyra tycker att mobiltelefonen 
är viktigare och väljer operatören först i andra hand. 9 stycken av de tolv tillfrågade 
Vodafonekunderna ansåg att de var nöjda med operatören och skulle välja den igen 
om de stod inför ett val. En var osäker och endast två respondenter ville byta till en 
annan operatör. Vodafones kunder visade därmed en större lojalitet då en klar 
majoritet hävdade att de skulle välja operatören igen om de stod inför ett nytt val. 
 
Av de tolv respondenter som använde sig av Vodafone menade elva att Vodafones 
samarbete med Sony Ericsson inte har bidragit till att öka deras kännedom om Sony 
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Ericsson. Endast en person tyckte att samarbetet till viss del bidragit till högre 
kännedom på grund av ökad exponering av varumärket i och med Vodafones reklam.  
 
Elva av Vodafoneanvändarna tyckte inte heller att deras intresse för Sony Ericsson 
har ökat i och med samarbetet medan en ansåg att samarbetet hade ökat intresset 
något. Ur intervjusvaren går att utläsa att ökat intresse i de allra flesta fall gick hand i 
hand med ökad kännedom om märket. Intresse behöver dock bevisligen inte komma 
som ett resultat av ökad kännedom då en av de elva som menade att kännedomen för 
Sony Ericsson inte har ökat ändå anser sig ha fått ett ökat intresse för 
mobiltelefontillverkaren. En av de respondenter som ansåg sig ha fått ökad kännedom 
om Sony Ericsson tyckte dessutom inte att den bidragit till ökat intresse för företaget.  
 
Av de tjugofyra respondenter som vid intervjutillfället hade en Sony Ericssontelefon 
var det endast två som ansåg att de fått ökad kännedom om Vodafone genom det 
samarbete operatören har med Sony Ericsson. Tre personer ansåg att samarbetet gjort 
att de fått ett ökat intresse för Vodafone, men inga av de två respondenter som 
hävdade att de fått ökad kännedom återfinns i den gruppen. En av respondenterna 
kunde inte svara på huruvida intresset hade ökat eller inte.   
 
När vi frågade de respondenter som hade en Sony Ericssotelefon vilka associationer 
de hade till märket svarade elva stycken ”mobiltelefoner” och andra liknande saker 
relaterade till företagets verksamhet. Sex stycken fick negativa associationer och 
uttryckte bland annat att Sony Ericsson tillverkade ”crap-telefoner” och telefoner som 
inte funkar. En person menade också att Sony var en vinnare som släpade på 
förloraren Ericsson. Tre av de tillfrågade uttryckte sig mer positivt och menade att de 
förknippade Sony Ericsson med Sverige och att det kändes tryggt. Övriga fyra hade 
inga associationer. 
 
När det gällde associationerna till Vodafone svarade de respondenter som vid 
intervjutillfället var operatörens kunder varierande. En person tyckte att operatören 
hade dyra priser, medan en annan menade att priserna var bra. En annan person 
associerade till dålig täckning och två personer nämnde att operatören erbjöd bra 
tjänster och hyfsad service. Någon hade också ett mer personligt minne förknippat 
med varumärket och svarade ”skidsemester” på frågan. Resterande fem tänkte på 
mobiltelefoner när de hörde ordet Vodafone.  
 

6.3 Daimglass 
I detta kapitel med underkapitel kommer vi först att presentera de båda varumärkena 
GB Glace och Daim och samarbetet dem emellan. Efter det kommer vi att presentera 
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GB Glace:s åsikter om och avsikter med samarbetet och slutligen presenteras 
konsumenternas åsikter om samarbetet och dess effekter. 
 

6.3.1 Presentation av varumärkena 
När det gäller GB Glace tog historian sin början 1942 när Mjölkcentralen och 
Choklad-Thule tillsammans köpte in Alaska Glass och döpte det nya företaget till 
Glace-Bolaget AB (www.gb.se). Sedan 1996 är GB ett helägt dotterbolag till Unilever 
Sverige. Idag är GB Glace Sveriges största glassproducent med ca 50 % av 
marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm och totalt har företaget ca 500 fast 
anställda men under sommarsäsongen utökas personalstyrkan på grund av den då 
ökande efterfrågan. Glassproduktionen sker i fabriken i Flen och det rikstäckande 
distributionsnätet med 33 försäljningskontor ser till att glassen säljs och levereras till 
ca 25 000 återförsäljare landet runt. Totalt säljer GB 140 olika glassar och de största 
och mest kända varumärkena är Magnum, Cornetto, Solero, Big Pack, Viennetta samt 
GB Gräddglass. I företagets affärsidé ingår att vara det företag som leder utvecklingen 
både professionellt och innovativt.  
 
”GB Glace står för kvalitet, service och nytänkande. Vårt mål är att erbjuda goda och roliga 
produkter som överträffar våra kunder och konsumenters förväntningar.” (www.gb.se) 
 
Daim är ett av Marabous varumärken och ligger numera tillsammans med Marabous 
övriga sortiment under Kraft Foods. Kraft Foods är marknadsledande i Norden när 
det gäller choklad. (www.kraftfoodsnordic.com). Marabou grundades 1916 och Daim 
som lanserades 1953 finns idag i 25 länder världen över. Den unika kombinationen av 
knäckig mandelkrokant och len mjölkchoklad erbjuds inte av någon annan produkt. 
Daim har utvecklats lite under åren men produkten är fortfarande densamma som vid 
lanseringen. Förutom den första stycksaken finns idag också Daim i påse, Daim 
dragéer och Daimglass. Daim var 1998 den första chokladprodukt i Sverige som kom 
ut som begränsad upplaga, Limited Edition, med en smak av apelsin. Det har efter 
detta kommit ytterligare en begränsad upplaga med mintsmak. Marabou menar att en 
levande produkt hela tiden måste utvecklas varför man 1998 genomförde en 
omfattande designförändring på Daim där man ändrade utseendet på hela 
förpackningen. Den nya designen har enligt Marabou blivit lovordad i 
konsumenttester (www.marabou.com). 
 

6.3.2 Samarbetet 
Daimglassen är resultatet av ett samarbete mellan GB Glace och Marabou som då var 
innehavare av varumärket Daim. Glassen började tillverkas 1987. Daimglassen 
tillverkas av GB Glace medan den Daim som ingår i produkten tillverkas av Kraft 
Food (www.marabou.se).  
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6.3.3 Konsumenter om Daimglass 

Fjorton personer av de trettio som vi intervjuade i vår undersökning associerar till 
choklad när de hör ordet Daim. Nio personer associerade istället till godis. Andra 
associationer var knäck, sött, fastnar i tänderna, tårta, kola, knaprigt och ett ”sexigt 
kex”. Två personer tänkte på loggan och inte på produkten som sådan. Endast tre 
personer associerade direkt till glassen när de hörde ordet Daim. Detta trots att alla 
trettio som vi pratade med sade att de hade ätit daimglass när vi sen ställde frågan. 
Anledningen till att man väljer att köpa en daimglass finns det delade meningar om. 
Den vanligaste motiveringen till köp var bland de vi intervjuade att den helt enkelt är 
god. Den andra vanligaste motiveringen var att kombinationen mellan glass och 
knäckig choklad gör att man slipper välja mellan glass och godis utan kan få allt i en 
och samma produkt. Andra motiveringar var att man vet vad man får och att den 
innehåller lite tuggmotstånd till skillnad mot dem som endast innehåller glass.   
 
Tjugofyra personer svarade att det inte är viktigt att glassen kommer från ett visst 
företag. Övriga sex svarade att det är viktigt. Endast en respondent sade uttryckligen 
att han ville ha glass från GB.  
 
Svaren på vad som egentligen styr valet av glassmärke varierar dock kraftigt. Smak, 
kvalitet, pris, utbud, tillgänglighet, utseendet, tillgång till glass med choklad och 
imagen är de oftast förkommande motiveringarna till val av glassmärke. Gällande GB 
Glace så uttryckte våra respondenter alltså inte någon medveten lojalitet för 
glassmärket och menade att deras val av glass präglades av andra saker än märket. 
Dock menade tjugo personer att de valde att köpa glass från GB Glace i de fallen då 
detta varumärke fanns att välja på. Detta anser vi tyder på att konsumenterna är 
relativt lojala till GB Glace. Dock inte till den grad att man väljer att avstå från köp de 
gånger varumärket inte finns att tillgå.  
 
Av de trettio personer som vi intervjuade angående daimglassen var det bara sex 
personer som hade reflekterat över att den är resultatet av ett samarbete mellan två 
företag. Fjorton personer svarade rätt på frågan om vilka företag som stod bakom 
som samarbetade, elva visste inte riktigt vilka det kunde vara och fem personer 
svarade fel när de skulle gissa. Fyra av de fem gissade dock rätt på GB Glace som den 
ena samarbetsparten medan en gissade rätt på Marabou men fel på glassproducenten.  
 
Om man jämför GB Glace med andra glasstillverkare menade tolv personer att GB 
Glace håller en hög kvalitet på sin glass. Femton personer menade att glassen höll en 
medelhög kvalitet jämfört med andra och endast tre personer ansåg att glass från GB 
Glace har en låg kvalitet jämfört med andra tillverkare. När det gäller Daim ansåg 
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arton personer att chokladen håller en hög kvalitet jämfört med choklad från andra 
varumärken. Elva personer ansåg att kvaliteten låg på en medelnivå och endast en 
person ansåg att daimchoklad har en låg kvalitet jämfört med annan choklad. När det 
gäller daimglassen menar tjugosex personer att denna lever upp till de 
kvalitetsförväntningar man kan ha på en kombination mellan GB Glace och Daim. 
Endast två respondenter svarade att kvaliteten på daimglassen inte är så hög som 
denna varumärkeskombination borde ge. Majoriteten av de intervjuade anser alltså att 
både GB Glace och Daim står för produkter av hög kvalitet och att detta även 
återfinns hos daimglassen.  
 
Majoriteten av de tillfrågade ansåg inte att samarbetet som resulterat i daimglassen har 
ökat deras kännedom varken om varumärket GB Glace eller om varumärket Daim. 
Man menar att det är ett varumärke som man kände väl till redan innan. Vi anser att 
både igenkänningsgraden och märkeskännedomen för både GB Glace och Daim är 
hög. Däremot menar sex personer att Daimglassen givit ett ökat intresse för 
varumärket Daim. Detta då den ses som ytterligare en produkt att välja på inom 
samma ”familj”. Tjugo personer menade dock att Daimglassen inte lett till något ökat 
intresse för Daim. På frågor om huruvida den gemensamma produkten resulterat i att 
man köper mer glass från GB Glace och mer choklad från Daim svarade nästan alla 
nej. Endast tre personer ansåg att man valde att köpa mer glass från GB Glace just 
eftersom det fanns en daimglass och att intresset för denna smittar av sig på det 
övriga sortimentet. 
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 7. Analys 
 
Vi kommer här att analysera den information som vi samlat in om de samarbeten vi valt att 
fokusera på, med hjälp av de teorier som presenterats kring varumärken, co-branding och brand 
equity. Analysens struktur är uppbyggd utifrån de kategorier som presenterades i avsnittet om brand 
equity i referensramen.  
 
 7.1 Märkeskännedom 
 
Märkeskännedomen är en av 
de faktorer som presenteras i 
modellen, vilket illustreras i 
figur 6 med hjälp av den grå 
rutan. I detta avsnitt avser vi 
föra en diskussion kring 
huruvida konsumenternas 
märkeskännedom och igen-
känningsgrad för varumärkena 
påverkas av co-branding. 
 

7.1.1 Exponering av 
varumärket 

Aaker (1991) hävdar som vi 
tidigare nämnt i referensramen att 
man måste skilja mellan 
igenkänningsgrad för ett varumärke, 
som handlar om hur väl man känner igen ett varumärke, och märkeskännedom, som 
handlar om hur väl man kan länka varumärket till dess rätta verksamhet. Vidare menar 
han att man genom att exponera märket effektivt kan skapa märkeskännedom.  
 
Genom vår kundundersökning kunde vi se att våra respondenters igenkänningsgrad 
för H&M är hög då alla personer vi intervjuade kände till klädkedjan innan 
samarbetet. Vi anser därmed att samarbetet med Karl Lagerfeld inte nämnvärt kunnat 
öka igenkänningsgraden för den svenska klädkedjans del då den redan innan var 
mycket hög.  
 
Förutom en intensiv reklamkampanj så har samarbetet mellan H&M och Lagerfeld 
hösten 2004 resulterat i spaltmetrar av annan publicitet. Intresset för kollektionen 

Kundupplevd 
kvalitet 

Associationer

Kännedom 
Lojalitet 

Brand equity 
ger värde för 
konsumenten 

Brand equity 
ger värde för 
producenten 

Figur 6: Brand equity - Kännedom 

Källa: Egen konstruktion efter Aaker (1991) 
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”Lagerfeld for H&M” har varit enormt i pressen och haft ett stort nyhetsvärde. 
Apéria (2001) menar att märkeskännedom är en tillgång vars värde ökar ju mer märket 
exponeras och används av konsumenterna. Vi anser att trots att konsumenterna redan 
innan samarbetet med Lagerfeld hade en hög märkeskännedom om H&M så har 
företaget genom co-brandingen med en utav världens mest kända designers lyckats 
tydliggöra och stärka varumärkets länk till det allra senaste modet.   
 
När det gäller Lagerfeld ser det dock annorlunda ut då han inte är lika välkänd i 
Sverige som H&M är. Lagerfeld hävdar att han gjort samma sak för H&M som han 
gör för Chanel och genom den kraftiga exponeringen av kollektionen anser vi att det 
som innan samarbetet bara var igenkänning av varumärket Lagerfeld nu har lett till 
ökad kunskap om hans design och där med till ökad märkeskännedom. Vi tycker dock 
att svaren vi fick från våra respondenter tyder på att kännedomen kring Lagerfelds 
designprodukter har ökat i relativt liten omfattning. Våra respondenter uttrycker att de 
genom publiciteten och reklamkampanjen kring ”Lagerfeld for H&M” främst fått en 
bild av Karl Lagerfeld som person och ett fåtal av de intervjuade visade på större 
insikt i hans design. Det faktum att de flesta refererade till hans utseende snarare än 
till hans design och de kläder han skapar i sitt dagliga arbete styrker detta. Däremot 
hävdar flera av våra intervjupersoner att de fått ett ökat intresse för Lagerfeld och 
därigenom kanske märkeskännedomen kan öka på längre sikt. Relevant i 
sammanhanget är också att Lagerfelds produkter i vanliga fall vänder sig till 
människor med en helt annan inkomst än H&M:s kunder. Vi anser att få människor 
egentligen har råd att köpa klädesplagg av en sådan designer som Lagerfeld och att en 
ökad kännedom i lägre inkomstgrupper därför inte har någon direkt betydelse för 
honom/hans varumärke.  
 
Vodafone har, som vi nämnt tidigare, flitigt gjort reklam för de co-brandade 
telefonerna där båda varumärkena exponeras. Detta ökar naturligtvis 
igenkänningsgraden för båda varumärkena och i det här fallet anser vi att även 
märkeskännedomen ökar då länken till mobiltelefoni är mycket tydlig. Viktigt att 
reflektera över är dock det faktum att Vodafone i vissa reklamsammanhang får det att 
framstå som att telefonen enbart är en Vodafonetelefon. I det i empirikapitlet nämnda 
fallet med reklamen för den röda mobiltelefonen har operatören på ett smart sätt 
utnyttjat att telefonen tillverkats i rött, som är den färg Vodafone använder sig av, och 
tillsammans med Vodafones logga signalerar den mycket starkt Vodafone. Sony 
Ericssons varumärke kan därmed lätt gå den ouppmärksamme förbi. Vi anser att 
denna typ av marknadsföring av telefoner med dubbel varumärkning kan leda till att 
förvirring uppstår bland konsumenter där de inte klart kan skilja mellan operatör och 
tillverkare. Om konsumenten får svårt att skilja mellan varumärkena i ett samarbete 
kan detta leda till att märkeskännedomen inte ökar i önskad grad för något av 
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varumärkena i samarbetet. Det kan också visa sig vara negativt om någon av 
samarbetsparterna inte motsvarar kundens förväntningar och kunden inte själv kan 
skilja mellan vilket företag som står för vilken tjänst eller produkt. Vi har tidigare 
påpekat att en stor del av Sony Ericssons kunder som deltog i vår undersökning var 
missnöjda med telefonen vilket skulle kunna vara förödande för Vodafone eftersom 
de då kan komma att få lida på grund av Sony Ericssons brister.  
 
Vi har konstaterat i vårt empirikapitel, avsnitt 6.3.3, att både igenkänningsgraden och 
märkeskännedomen för både GB Glace och Daim är hög. Huruvida co-
brandingsamarbetet under åren har bidragit till att höja märkeskännedomen är dock 
svårt att svara på. Våra respondenter tyckte inte själva att samarbetet har påverkat 
varken deras kännedom om Marabou eller deras kännedom om Daim. Här förhåller vi 
oss dock lite försiktigt till respondenternas svar eftersom samarbetet pågått under en 
lång tid och vi bedömer det som väldigt svårt för konsumenterna att avgöra hur det 
verkligen förhåller sig. Vi menar alltså att samarbetet kan ha påverkat 
märkeskännedomen i högre grad än vad konsumenternas själva tänker på och då 
speciellt för Daim då samarbetet i det närmaste kan räknas som en produktutvidgning 
för chokladtillverkarens del. Det kan vara svårt att se om ett långvarigt co-
brandingsamarbete hela tiden fortsätter att påverka kännedomen kring varumärket. Vi 
håller det dock inte för osannolikt att denna ytterligare exponering co-brandingen har 
medfört trots allt kan ha höjt konsumenternas kännedom om märket.  
 

7.1.2 Kommunikation  
Aaker (1991, ur Apéria, 2001) hävdar att kännedom är viktigt för att skapa en bra 
relation mellan varumärket och konsumenten samt en förutsättning för att företaget 
ska kunna kommunicera vilka attribut som de vill att varumärket ska förknippas med. 
Vi anser dessutom att dessa attribut i sin tur påverkar märkeskännedomen, då de 
utgör konsumentens länk till varumärket. Mattias Schedvin, marketing communication 
manager på Sony Ericssons nordiska sälj- och marknadsbolag, menade att Sony 
Ericsson och Vodafone har liknande värderingar och mycket gemensamt i sin 
kommunikation till konsumenten. Konsumenterna däremot verkar mer osäkra på vad 
de båda varumärkena står för. En stor majoritet tänkte bara på mobiltelefoni i 
allmänhet när vi nämnde varumärkena och inte många nämnde några specifika 
attribut som kännetecknar vare sig Sony Ericsson eller Vodafone. Vi menar att inget 
av företagen därmed särskilt framgångsrikt har lyckats kommunicera ut den bild de vill 
bli förknippade med till våra respondenter. Man har ej tagit vara på möjligheten att 
genom samarbetet förstärka associationskraften i de enskilda varumärkena och 
märkeskännedomen ökar därmed inte i den grad man kanske hoppats på. 
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Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att något som kan komplicera ett samarbete 
är när den ena parten blir uppköpt av eller gör en fusion med ett tredje företag då 
detta kan resultera i att ett företag plötsligt har två liknande co-brandingsamarbeten. 
Inte i något av våra studerade fall råder ovanstående situation men Vodafone befinner 
sig i en snarlik situation i och med att de samarbetar med flera mobiltillverkare. 
Operatören har mycket att vinna på att samarbeta med flera av de stora 
mobiltelefontillverkarna, men vi ser också en risk i att konsumenten kan få ett splittrat 
intryck av Vodafone vilket i sin tur skulle kunna leda till minskad märkeskännedom 
för konsumenterna. Hittills verkar dock Vodafone ha klarat sig ifrån detta vilket vi 
tror kan bero mycket på att de marknadsför mobiltelefonerna lika mycket eller mer 
som Vodafonetelefoner än som tillverkarmärkta mobiltelefoner. Vi anser att det 
faktum att Vodafones märke dominerar i reklamen kan minska denna risk för splittrat 
intryck av operatören hos konsumenterna. Däremot kan detta som tidigare nämnts 
leda till att konsumenterna får svårt att skilja mellan tillverkare och operatör.  
 
Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att vissa företag har attityder och värderingar 
som helt enkelt inte passar ihop med partnerföretagets vilket kan skapa svårigheter 
och konflikter i det dagliga samarbetet. Det utspel som Karl Lagerfeld gjorde när 
kollektionen ”Lagerfeld for H&M” såldes i större storlekar än han tänkt sig är ett 
exempel på detta. Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att det är viktigt att de 
inblandade parterna har övergripande strategier som alla känner sig bekväma med 
inför ett co-brandingsamarbete. Vi anser att det någonstans måste ha brustit i 
kommunikationen mellan H&M och Lagerfeld och att någon detaljerat strategi med 
samarbetet kanske inte fanns. Lagerfelds kritik mot H&M efter samarbetet tyder på att 
han och H&M inte till hundra procent velat kommunicera ut samma saker till 
konsumenterna. Om Lagerfelds kläder bärs av andra än slanka människor kan detta 
skada den bild Lagerfeld vill förmedla kring sitt varumärke. Konsumenterna får på 
detta sätt en felaktig länk till varumärket Lagerfeld vilket kan leda till minskad 
märkeskännedom. 
 
Hur GB Glace och Daim vill att konsumenterna ska uppfatta varumärket har vi inte 
lyckats ta reda på då ingen av varumärkesinnehavarna kunde ställa upp och svara på 
våra frågor. Vi anser dock att glass inte på samma sätt som kläder och mobiltelefoner 
är en imageskapande produkt och att GB Glace och Daim troligen vill kommunicera 
ut kvalitet och en god smak snarare än någonting annat. Vi menar att om båda 
varumärkena bakom en co-brandad produkt kommunicerar ut samma saker kan co-
brandingen bidra till att detta, genom synergieffekter, når konsumenten på ett mer 
slagkraftigt sätt än om varumärkena skulle ha gjort det var för sig. De flesta kunderna 
tyckte enligt vår undersökning att Daimglassen håller en hög kvalitet och om detta är 
vad företagen vill förmedla har de också lyckats med sin co-branding. 



ANALYS 
 

59 

 
7.1.3 Signal till konsument om bra produkt 

Enligt Aaker (1991) ger märkeskännedom en signal till konsumenten om att en 
produkt är bra. Nilson (2000) hävdar att ett mindre känt varumärke genom co-
branding kan dra nytta av ett känt märkes värden. Detta kommer vi att utveckla i 
stycke 7.3.4 som handlar om varumärkesutvidgningar då det också finns en stark 
koppling till varumärkets associationer i detta resonemang.  
 

7.1.4 Sammanfattning 
Med hjälp av co-brandingen med Lagerfeld har H&M lyckats stärka sitt varumärkes 
länk till det allra senaste modet och därigenom har konsumenterna fått en ännu 
starkare märkeskännedom. Genom den mediala exponeringen av kollektionen anser vi 
att det som innan samarbetet bara var igenkänning av varumärket Lagerfeld nu har lett 
till märkeskännedom, dock i relativt liten omfattning. Den bristande 
kommunikationen angående vilka storlekar kläderna skulle tillverkas i kan dock ha 
skadat den bild Lagerfeld vill förmedla kring sitt varumärke och därmed finns en risk 
för att konsumenternas märkeskännedom inte ökar så mycket som den annars skulle 
ha gjort. 
 
Genom reklam har troligen både igenkänningsgraden och märkeskännedomen för 
både Sony Ericsson och Vodafone ökat. Dock finns risk för att förvirring uppstår 
bland konsumenter om de inte klart kan skilja mellan operatör och tillverkare vilket 
kan leda till att märkeskännedomen inte ökar i önskad grad. Vi ser också en risk i att 
konsumenten kan få ett splittrat intryck av Vodafone på grund av att man samarbetar 
med ett flertal mobiltillverkare vilket skulle kunna leda till minskad märkeskännedom 
för konsumenterna. Då varken Sony Ericsson eller Vodafone heller särskilt 
framgångsrikt har lyckats kommunicera ut den bild de vill bli förknippade med till 
konsumenterna anser vi att de inte utnyttjat den potential som ett co-
brandingsamarbete kan ha. 
 
Hur märkeskännedomen för GB Glace och Daim har förändrats genom samarbetet är 
svårt att svara på då samarbetet pågått så länge men vi tror att den ökat i högre grad 
än vad konsumenterna själva tror. Särskilt Daim torde ha vunnit kännedom på 
samarbetet då daimprodukter nu finns på fler ställen i flera sammanhang och därmed 
har samarbete fungerat som en slags varumärkesutvidgning.  
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7.2 Kundupplevd kvalitet 
I detta avsnitt kommer vi att föra 
en analys kring hur den 
kundupplevda kvaliteten, som är 
en av faktorerna i modellen, och 
därmed brand equity kan 
påverkas av co-branding som 
marknadsföringsstrategi.  
 

7.2.1 Kundupplevd kvalitet 
hänger på förväntningar 

Många uttryckte i vår 
undersökning att Karl Lagerfeld 
stod för lyx och exklusivitet. En 
stor majoritet trodde därför att 
den gemensamma kollektionen 
”Lagerfeld for H&M” höll högre 
kvalitet än H&M:s vanliga 
kollektioner men att kvaliteten 
var lägre än i Lagerfelds normala design. Detta tyder på att samarbetet påverkat de 
förväntningar konsumenten har på kvaliteten och att man kopplar ihop de båda 
varumärkena. H&M kopplas ihop med Lagerfelds högre kvalitet medan Lagerfeld 
förknippas med H&M:s lägre kvalitet. Detta trots att H&M själva producerat kläderna 
på samma sätt som de producerar sina vanliga kollektioner vilket tyder på att 
kvaliteten på ”Lagerfeld for H&M” kollektionen är densamma som kvaliteten på 
H&M:s andra kollektioner. Här kan man se att den förväntade kvaliteten kan påverkas 
av ett co-brandingsamarbete. Eftersom ingen av dem som medverkade i vår 
undersökning hade köpt något plagg ur kollektionen var det ingen som kunde uttala 
sig om huruvida kvaliteten var högre på dessa plagg eller inte. Vi kan därför inte dra 
några slutsatser om huruvida konsumenternas förväntningar överensstämmer med 
den verkliga kvaliteten eller inte men då H&M själva producerar plaggen som 
nämndes tidigare borde kvaliteten inte vara annorlunda än på de övriga produkterna. 
  
Av de intervjuade i vår undersökning kring Daimglassen svarade majoriteten att GB 
Glace höll en hög eller medelhög kvalitet på sin glass jämfört med andra 
glassproducenter. Så var även fallet när det gäller Daim. Detta borde innebära att man 
som konsument förväntar sig en relativt hög kvalitet på en Daimglass som då är en 
kombination av dessa båda varumärken. Majoriteten av de tillfrågade svarade även att 
de ansåg att kombinationen motsvarade de förväntningar man hade på kvaliteten. 
Endast ett fåtal personer svarade att de inte tyckte att glassen motsvarade den kvalitet 

Figur 7: Brand equity – Kundupplevd kvalitet 

Källa: Egen konstruktion efter Aaker (1991)
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som kombinationen mellan Daim och GB Glace borde ge. Dessa ansåg att Daim och 
GB Glace håller en medelkvalitet på sina produkter varför de antagligen tycker att 
Daimglassen håller en förhållandevis låg kvalitet. Utifrån detta resonemang kan vi 
komma fram till att GB Glace och Daim lyckats med sin co-branding då de har skapat 
höga förväntningar på kvaliteten och då konsumenterna dessutom tycker att 
produkten faktiskt uppfyller de förväntningar man har på den.  
 

7.2.2 Påverkar finansiella resultat, lojalitet och köpbeslut 
Kundupplevd kvalitet är enligt Aaker (1991, ur Apéria, 2001) den enda kategori i 
brand equitymodellen som verkligen visat sig direkt kunna påverka företagens 
finansiella resultat. De företag vi intervjuade lämnade inte ut några siffror som visade 
på hur co-brandingen påverkat varumärket rent finansiellt men genom sekundärkällor 
har vi kunnat få fram att H&M:s resultat steg kraftigt under november månad som var 
den månad då kollektionen ”Lagerfeld for H&M” lanserades. Detta anser vi vara ett 
sannolikt resultat av samarbetet med Karl Lagerfeld och den uppmärksamhet denna 
co-branding fått i massmedia. Co-branding har i detta fall alltså resulterat i direkta 
finansiella vinster för företaget. När de gäller de övriga varumärkena har vi inte 
kunnat få tag i några siffror att analysera.   
 
Den kundupplevda kvaliteten har enligt Aaker (1991) stort inflytande på köpbeslutet 
och märkeslojaliteten vilket i sin tur påverkar företagets brand equity. Han menar att 
om det är kännedomen som leder till ett prövoköp så är det den kundupplevda 
kvaliteten som driver fram återköp. Att konsumenterna förväntar sig en högre kvalitet 
på produkterna i kollektionen ”Lagerfeld for H&M” än de förväntar sig av H&M:s 
övriga sortiment skulle kunna bli ett problem för H&M. Om konsumenterna 
förväntar sig att plaggen ska ha en högre kvalitet än de verkligen har så finns det en 
risk för att konsumenterna blir besvikna. En sådan besvikelse anser vi kunna leda till 
att man upplever kvaliteten på alla H&M:s produkter som ännu lägre än vad man 
tidigare tyckte. Detta påverkar i hög grad köpbeslutet hos konsumenten och kan 
därmed även påverka lojaliteten negativt. Detta skulle i sin tur så småningom komma 
att påverka företagets finansiella resultat.  
 
Det faktum att flera av våra respondenter menade att de inte kommer att köpa en 
telefon från Sony Ericsson nästa gång de köper en ny telefon visar att den kvalitet 
som konsumenten anser att produkten har påverkar köpbeslutet. Här har en kvalitet 
som upplevs som dålig den effekt att ett återköp antagligen inte kommer att ske. De 
flesta Vodafoneanvändare svarade att de förväntade sig att Vodafones tjänster skulle 
hålla en hög kvalitet. Det var även många som faktiskt var nöjda med sin operatör och 
som skulle välja Vodafone igen. Här kan vi se att den något sämre kvalitet som man 
anser att Sony Ericsson har på sina telefoner inte smittat av sig på Vodafone utan att 
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man som konsument skiljer på dessa båda varumärken trots co-brandingsituationen. 
Detta tror vi kan bero på det faktum att varumärkena inte endast lever på varandra 
utan att båda har väldigt många andra produkter som är väldigt lika den produkt som 
de erbjuder tillsammans.  
 
Det faktum att Daimglassen uppfyller de förväntningar vad det gäller kvalitet som 
konsumenterna har på den gör att man kan tänka sig att detta påverkar konsumentens 
köpbeslut. Vi anser att det kan vara så att konsumenten väljer att köpa just 
Daimglassen eftersom de vet att den tillfredställer förväntningarna. Detta kan ge 
resultatet att kvaliteten på glassen leder till återköp samt lojalitet och därmed påverkar 
företagens finansiella resultat i längden då man som konsument kanske även väljer att 
köpa varumärkenas andra produkter. Detta är något vi inte kunnat påvisa i vår 
undersökning men som vi finner vara sannolikt. 
 

7.2.3 Sammanfattning av kundupplevd kvalitet  
Vi kan i vår undersökning se att H&M har lyckats dra åt sig associationer av hög 
kvalitet medan Lagerfeld till viss del kopplas samman med H&M:s lägre kvalitet 
genom co-brandingen. Den förväntade kvaliteten påverkas genom att det 
konsumenten förväntar sig av Lagerfelds produkter delvis förs över på H&M:s 
produkter. Vi tror att det därför finns en viss risk för att konsumenten blir besviken 
på kvaliteten på plaggen och att detta kan leda till att man ytterligare sänker sina 
förhoppningar på kvaliteten hos H&M. Detta kan påverka köpbeslutet hos kunden 
och även företagets finansiella resultat. Den massmediala uppmärksamhet som 
samarbetet fått har troligtvis bidragit till att man lyckats så bra.  
 
Vi anser att GB Glace och Daim har lyckats med sin co-branding vad gäller kvalitet 
och konsumentens uppfattning om den. De har skapat höga förväntningar på 
produkten genom sina respektive varumärken och lyckas även motsvara dessa 
förväntningar med den co-brandade produkten.  
 
Den något sämre kvalitet som konsumenterna i vår undersökning anser att Sony 
Ericsson har på sina telefoner leder till att återköp i de flesta fall inte kommer att ske. 
Dock verkar det som att konsumenterna skiljer dessa båda varumärken åt trots att de 
nu existerar i ett co-brandingsamarbete då denna åsikt om Sony Ericsson inte 
påverkat åsikterna om Vodafones förväntade kvalitet.  
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7.3 Associationer 
Aaker (1991) menar att ett 
varumärkes underliggande värde 
baseras på de associationer som det 
förknippas med. I detta avsnitt 
kommer vi att föra en diskussion 
kring hur associationer, gråmarkerat i 
figuren till höger, kring varumärket 
kan påverka ett företags brand equity 
i ett co-brandingsamarbete.  
 

7.3.1 Egna erfarenheter 
betydelsefulla 

LePla & Parker (2002) menar att 
associationer är viktiga för att 
utveckla en djupare relation till 
konsumenterna. Detta eftersom 
konsumenten blandar in sina känslor i 
upplevelsen av produkten. De hävdar 
även att varumärkena bör dra fördel av konsumenternas associationer för att hitta det 
de kallar en mental genväg till produkten. Många av konsumenterna i vår 
undersökning associerade till choklad, skidresa och barndomen när de pratade om 
Daim. Många associerade till något bra som de tyckte mycket om. Genom co-
brandingsamarbete kan man enligt en artikel i Brand News (2000/10) ta del av 
associationskraften i det andra varumärket vilket skulle kunna innebära att även GB 
Glace kopplas ihop med de associationer man hade kring Daim. GB Glace i sin tur 
associerades till sommar enligt några av våra respondenter. Det finns därmed en 
möjlighet att åtminstone de konsumenter som på sommaren ofta köper Daimglass 
även till viss del kan koppla varumärket Daim till sommaren. Flertalet av 
respondenterna menade dock att man köpte glassen för att den påminner om 
Daimchokladen och är både choklad och glass på samma gång. Vi menar därför att 
det troligaste är att man köper glassen för de associationer man har till glass och 
choklad och inte så mycket för de associationer man har till just varumärkena Daim 
och GB Glace.  
 
Vad konsumenterna associerar till kring varumärken beror givetvis på vad 
varumärkena försöker kommunicera ut men även på de egna erfarenheter 
konsumenten har. Enligt LePla & Parker (2002) skapar konsumenter egna 
associationer till varumärken vare sig producenterna vill eller ej. Många associerar 
H&M till kläder med låg kvalitet fast H&M antagligen inte vill bli sammankopplade 
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Figur 8: Brand equity - Associationer 

Källa: Egen konstruktion efter Aaker (1991) 
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med det attributet. Det skulle kunna vara så att H&M är medvetna om att denna 
associationen finns och försöker arbeta bort denna association genom co-
brandingsamarbetet med Lagerfeld. Genom att koppla samman H&M med Lagerfeld 
som står för dyra designkläder med bra kvalitet kan man försöka ändra 
konsumenternas associationer till kläder från H&M till det bättre. I den undersökning 
vi gjorde kan man se att förväntningarna på kvaliteten på den kollektion som 
Lagerfeld designade var högre än de förväntningar som fanns på det normala 
sortimentet. Konsumenternas associationer till H&M verkade dock inte ändras genom 
samarbetet just när det gäller kvalitet. Samarbetet kan eventuellt ge något resultat på 
kvalitetsassociationerna i längden om man på H&M fortsätter med denna typ av 
samarbeten. 
 
Sony Ericsson vill att man ska associera till ”innovation” och ”attractiveness” när man 
tänker på Sony Ericsson. Detta är dock som vi tidigare konstaterat, ett budskap som 
inte nått ut till konsumenterna i vår kundundersökning. De associationer vi fick i vår 
undersökning var i stort sett bara att det är ett svenskt företag som tillverkar telefoner 
med en kvalitet som inte alltid är tillfredställande. Konsumenterna associerade till 
konkreta förhållanden kring sina egna erfarenheter av produkten istället för till de 
värderingar man på Sony Ericsson vill att konsumenten ska associera till varumärket. 
Som vi tidigare nämnde i stycke 7.1.2 har co-brandingen med Vodafone inte heller 
utnyttjats fullt ut för att påverka konsumentens associationer i önskad riktning. 
 
Konsumenternas associationer kan enligt LePla & Parker (2002) påverkas av 
producenterna genom framförallt reklam. Inför lanseringen av kollektionen 
”Lagerfeld for H&M” gjordes mycket reklam. Bland annat användes en bild på 
Lagerfeld själv flitigt. Många av de personer vi intervjuade associerade mer till 
Lagerfeld som person än till hans kläder. Dessa associationer kan ha påverkat 
konsumenter då bilden av honom kopplades samman med kollektionen. Även när det 
gäller Vodafone och Sony Ericsson görs det enormt mycket reklam. I reklamen med 
den Vodafoneröda telefonen tar Vodafones logga mer plats än Sony Ericssons vilket 
kan tyda på att man vill att konsumenten ska associera denna produkt till Vodafone 
mer än till Sony Ericsson.  
 

7.3.2 Konsumenten förstår information 
Det som konsumenten länkar till företaget och dess varumärken skapar enligt Aaker 
(1991) ett värde för företagen eftersom associationer hjälper konsumenten att förstå 
den information som företagen vill kommunicera ut. Det var många i vår 
undersökning som menade att samarbetet med Karl Lagerfeld var ett lyft för H&M. 
Detta skulle kanske kunna resultera i att konsumenterna får den bild av H&M som 
man egentligen vill förmedla till dem, nämligen mode och kvalitet till lägsta pris. Det 
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kan vara så att man genom co-branding lyckas nå ut till konsumenten med sitt 
budskap och på så sätt får konsumenten att skapa associationer som går hand i hand 
med H&M:s tankar. En liten del av respondenterna i vår undersökning menade dock 
att det inte riktigt var H&M:s grej med designkläder. Då H&M och Lagerfeld i 
normala fall riktar sig till helt olika kundgrupper och inte alls kommunicerar ut samma 
sak kan det kanske bli förvirrande för konsumenterna när dessa båda varumärken 
samarbetar. Vi anser att H&M genom att välja en samarbetspartner som till stora delar 
ligger väldigt långt ifrån det som H&M normalt kommunicerar ut till konsumenten 
gör att man inte får konsumenten att förstå det budskap man egentligen ville föra ut. I 
vår undersökning menade de flesta att de tyckte att det var enbart positivt att H&M 
samarbetade med Lagerfeld och att de på detta sätt blev mer intressanta för 
konsumenterna. Det var endast en liten del som ansåg att det var förvirrande men 
detta visar på att det fanns en åsikt som ger en signal om att det kanske inte var helt 
rätt att välja Lagerfeld som partner.  
 
Som vi nämnde tidigare anser vi att vår kundundersökning tyder på att Sony Ericsson 
och Vodafone inte lyckats kommunicera ut vilka attribut de vill bli förknippade med i 
tillräckligt hög grad. På Sony Ericsson menar man dessutom att även om de båda co-
brandingparterna har mycket gemensamt i sin kommunikation till konsumenterna så 
skiljer sig den bild som Vodafone kommunicerar ut i vissa fall något från den som 
Sony Ericsson själva vill ge. Detta skulle kunna bidra till att konsumenterna inte får 
samma eller liknande associationer till de både företagen trots att man inom 
samarbetet tycker att man har liknande värderingar. I detta fall kan co-brandingen leda 
till att konsumenten blir förvirrad och inte förstår den information som förmedlas och 
därför får associationer till varumärkena som kan vara missgynnande för företagen.  
 

7.3.3 Attityd och Image 
Murphy (ur Hart & Murphy, 1997) menar att konsumenter köper värderingar och 
attribut tillsammans med produkten. Detta påstående stöds av Melin (1997) som 
menar att varumärket i en köpsituation ibland kan vara viktigare än själva produkten 
för konsumenterna. Han menar att varumärket kan vara imageskapande och användas 
som ett medel för självförverkligande för konsumenten. I de fall vi har undersökt 
anser vi att denna produktimage kan vara viktig när det gäller mobiltelefoner och 
kläder. Dessa två typer av produkter kan vara viktiga när det gäller vad konsumenten 
som person önskar kommunicera ut till sin omgivning. Det blir då även viktigt vad 
varumärket man köper utstrålar så att detta stämmer med den bild som konsumenten 
vill förmedla av sig själv. Glass däremot är inte en produkt som på något sätt visar 
vem du är som person på samma sätt som kläder och mobiltelefoner gör och där 
anser vi att varumärket inte spelar lika stor roll som vid klädval. I vår undersökning 
kom vi fram till att det oftast var smaken som bestämde vilken glass man valde vilket 



ANALYS 
 

66 

visar på att det är det viktigaste hos denna produkt medan det hos andra produkter 
kan bero helt på det varumärkena kommunicerar ut till konsument. När det gäller 
Daimglassen så menar vi att det därför inte är så viktigt vad man som företag 
kommunicerar ut till konsumenterna eller vilka associationer konsumenten har till 
varumärkena förutom att de ska vara positiva smak- och kvalitetsmässigt. 
 
De associationer vi har till ett varumärke kan enligt Aaker (1991) skapa en positiv 
attityd till varumärket. Detta skulle vid co-branding kunna innebära att de positiva 
associationer konsumenter har till ett varumärke kan smitta av sig på det andra 
varumärket i samarbetet. Genom co-brandingen med Lagerfeld vill H&M visa att 
design kan vara billigt och man vill att konsumenterna ska få associationer till 
varumärket som ger dem en positiv attityd till det. Aaker (1991) menar även att de 
associationer som konsumenten har kring ett varumärke kan hjälpa till att differentiera 
varumärket från andra inom samma bransch och ge konsumenten ett skäl att köpa 
just denna produkt. H&M hoppas genom samarbetet med Lagerfeld att få de personer 
som vanligtvis inte handlar på H&M att komma in i affären av intresse och sen 
komma att bli återkommande kunder. De personer vi pratade med som inte var 
intresserade av att handla på H&M ansåg dock att samarbetet med Lagerfeld inte fick 
dem att ändra sin åsikt och produkterna. Däremot var de flera av dem som normalt 
handlar på H&M som ansåg att samarbetet gjorde varumärket intressantare än vad 
man tidigare tyckt att det var. Samarbetet gav konsumenterna ytterligare skäl att köpa 
kläder just på H&M då man tyckte att varumärket fick lite högre klass och lite högre 
standard. Det har alltså skett en förändring i positiv riktning i respondenternas 
associationer till H&M:s varumärke. 
 
Uggla (2002) menar att det går att skydda sitt varumärke mot associationer som inte är 
önskvärda genom att samarbeta men vi tror att co-branding även kan skapa negativa 
effekter kring de associationer som folk har kring ett varumärke. Då Lagerfeld fick 
frågan om han inte trodde att det kunde vara negativt för honom och hans design att 
kopplas samman med en lågpriskedja som H&M svarade han att han inte trodde att 
det var ett problem. Det var dock flera respondenter i vår undersökning som menade 
att Lagerfeld skulle påverkas negativt av att kopplas ihop med ett lågprismärke som 
H&M. Det fanns även de i vår undersökning som menade att H&M och Lagerfeld 
inte riktigt passade ihop. Man menade att H&M skulle kunna förlora på att kopplas 
ihop med de negativa associationer som finns till Lagerfeld, som att det är ett 
snobbigt varumärke. Majoriteten av respondenterna menade dock att samarbetet 
enbart var positivt för H&M men det finns en risk för att vissa kundgrupper 
associerar Lagerfeld till något som H&M inte vill bli ihopkopplade med och väljer att 
sluta handla på H&M. 
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Ett samarbete med en partner som generar negativa associationer behöver trots allt 
inte påverka den andra partnern negativt. I stycke 7.2.2 kom vi fram till att Vodafone 
inte drabbats av att konsumenterna har negativa associationer kring Sony Ericssons 
produkter. Detta tyder på att dessa negativa associationer i det fallet inte har spridit sig 
mellan varumärkena.   
 

7.3.4 Underlättar varumärkesutvidgningar 
Nilson (2000) menar att ett mindre känt varumärke genom co-branding kan dra nytta 
av ett känt märkes värden. Vodafone och Sony Ericsson är olika stora på olika 
marknader, enligt Mattias Schedvin, marketing communication manager på Sony 
Ericssons nordiska sälj- och marknadsbolag. Schedvin menar dock att man inte 
medvetet försökt att nå ut till nya marknader genom co-brandingen men hävdar att 
co-brandingsamarbetet hjälpt till att driva upp kännedomen om märket Sony Ericsson 
på de marknader där Vodafone har en starkare position och vice versa. Genom att 
samarbeta kommer man ut även på den marknad där man inte är lika stark. Här skulle 
man kunna tänka sig är att Sony och Ericsson som är två sedan länge inarbetade 
varumärken på den svenska marknaden genom det nya varumärket Sony Ericsson kan 
ha hjälpt fram Vodafone som är relativt nytt på den svenska marknaden.  
 
Vår kundundersökning tyder på att de svenska konsumenternas kännedom om H&M 
är högre än den om Lagerfeld. Lagerfelds varumärke skulle därmed enligt Nilsons 
(2000) teori ovan kunna dra nytta av att samarbeta med H&M på den svenska 
marknaden. Just i detta fall ställer vi oss dock tveksamma till det då vi genom våra 
kundintervjuer kommit fram att det snarare är H&M som vinner på att förknippas 
med Lagerfelds lyxigare image då Lagerfeld, trots den ringa kännedomen, i högre grad 
förknippas med bra produkter. 
 
Förutom riskminimering är enligt Boad (ur Blackett & Boad, 1999) en annan stor 
fördel med co-branding att ett företag kan nå ut till andra marknader som det inte 
annars skulle ha möjlighet till. Man skulle kunna tänka sig att H&M genom samarbetet 
med Lagerfeld vill försöka nå konsumenter som kanske inte i nuläget skulle kunna 
tänka sig att handla på H&M utan köper kläder som Lagerfeld och Chanel. I och med 
att Lagerfeld visar att han är villig att samarbeta med H&M och dessutom uttalar sig i 
media att han tycker om det som H&M gör, kan eventuellt intresse för H&M födas 
hos ett nytt kundsegment. Karl Lagerfeld når genom samarbetet ut till ett helt nytt 
segment av kunder och en av anledningarna till co-brandingen var att ge folk som 
normalt inte kan köpa dyra designkläder en möjlighet att gör detta nu. Även om flera 
av våra respondenter hävdade att de  trots ökat intresse för Lagerfelds vanliga 
produkter inte hade råd så kan Lagerfeld ha väckt ett intresse hos personer som 
kanske i framtiden kommer att välja att köpa sina kläder av honom om det är 
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ekonomiskt möjligt. På detta sätt har Lagerfeld kommit in på en marknad som han 
aldrig skulle nå utan co-brandingsamarbetet med H&M även om han kanske inte 
direkt vunnit några nya kunder.  
 
Både Kotler et al (1999) och Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att man genom 
att samarbeta med en redan etablerad partner kan gå in på nya marknader med 
minimal risk och investering. Om man ser till Daim skulle man kunna tänka sig att 
man genom Daimglassen når ut till ett för dem helt nytt segment, nämligen den delen 
av befolkningen som inte äter godis men som gärna äter glass. Detta var inget vi 
kunde bevisa genom vår undersökning men det finns många som inte äter godis av 
olika anledningar. Genom co-brandingsamarbetet med GB Glace kan de numera sälja 
sin choklad även till de som föredrar glass framför godis och har därmed hittat en ny 
marknad.  
 

7.3.5 Sammanfattning av associationer 
Det kan vara så att H&M genom co-branding lyckas nå ut till kunden med sitt 
budskap och på så sätt får kunden att skapa associationer som går hand i hand med 
den bild H&M vill skapa av varumärket. Då H&M och Lagerfeld i normala fall riktar 
sig till helt olika kundgrupper och inte alls kommunicerar ut samma sak kan det 
kanske bli förvirrande för konsumenterna när dessa båda varumärken samarbetar. Det 
fanns en åsikt om detta som ger en signal om att det kanske inte var helt rätt att välja 
Lagerfeld som partner om man ville nå ut till de konsumenter man normalt riktar sig 
mot.  
 
Sony Ericsson vill att man ska associera till ”innovation” och ”attractiveness” när man 
tänker på Sony Ericsson. Konsumenternas associationer kan enligt LePla & Parker 
(2002) påverkas genom framförallt reklam. Ofta ser man en Vodafoneröd telefon där 
Vodafones logga tar mycket mer plats än Sony Ericssons vilket kan tyda på att man 
vill att konsumenten ska associera till Vodafone mer än till Sony Ericsson. Då 
Vodafone och Sony Ericsson inte alltid kommunicerar samma saker till konsument 
kan co-brandingen kanske leda till att konsumenten blir förvirrad och inte förstår den 
information som kommer ut och därför får associationer till varumärkena som kan 
vara missgynnande för företagen.   
 
Melin (1997) menar att varumärket i en köpsituation ibland kan vara viktigare än själva 
produkten för konsumenterna. Vi anser att denna produktimage kan vara viktig när 
det gäller mobiltelefoner och kläder. Glass däremot är inte en produkt som på något 
sätt visar vem du är som person på samma sätt som de andra gör och där kanske 
associationerna till varumärket inte spelar så stor roll. Det är mer troligt att man köper 
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glassen för de associationer man har till glass och choklad och inte så mycket för de 
associationer man har till just varumärkena Daim och GB Glace. 
 

7.4 Märkeslojalitet 
Märkeslojaliteten är en utav de 
varumärkestillgångar som finns med 
i brand equitymodellen.  I detta 
avsnitt har vi för avsikt att analysera 
i vilken grad kundernas lojalitet för 
de enskilda varumärkena kan ha 
påverkats av co-brandingsam-
arbetena. Figur 4 här intill syftar till 
att genom den grå rutan visa var i 
modellen vi befinner oss i vår 
analys.  
 

7.4.1 Lojalitetsvinster på grund 
av kundtillfredsställelse 

Aaker (1991) betonar vikten av att 
ha lojala kunder då det är dessa som 
genererar intäkter. Det är därför 
viktigt för företag att binda kunder 
till sig. Som vi redan påpekat i vårt 
empirikapitel visar vår kundundersökning att våra respondenter till stor del är lojala 
mot H&M, Vodafone, Daim och GB Glace men inte mot Lagerfeld och heller inte in 
någon större utsträckning mot Sony Ericsson. Det vi nu vill undersöka är huruvida 
co-branding påverkar kundernas lojalitet för ett visst varumärke.  
 
Aaker (1991) menar att ett sätt att mäta lojaliteten är att se till hur nöjd kunden är. En 
nöjd kund har alltså förutsättningar att bli lojal. Kollektionen ”Lagerfeld for H&M” 
var i första hand riktad till H&M:s vanliga kunder inte till de som normalt sett handlar 
dyra märkeskläder ifrån Lagerfeld och Chanel. Den eventuella ytterligare lojalitet som 
H&M kommer att vinna på samarbetet med Lagerfeld kommer alltså inte av att de 
även binder Lagerfelds kunder till sig utan av att de, som vi tidigare nämnt, lyckats få 
många av sina egna kunder att förändra den syn de tidigare hade på H&M. I avsnittet 
om associationer konstaterar vi att kundernas syn på H&M förändrats då de upplever 
att varumärket bland annat blivit coolare, fått mer klass och status samt visar 
kreativitet och nyskapande. H&M har i och med co-brandingsamarbetet helt enkelt 
gjort sina kunder nöjdare vilket kommer att kunna leda till ökad lojalitet om dessa 
åsikter inte visar sig vara övergående när samarbetet tar slut. 

Kundupplevd 
kvalitet 

Associationer

Kännedom
Lojalitet

Brand equity 
ger värde för 
konsumenten

Brand equity 
ger värde för 
producenten 

Figur 9: Brand equity - Lojalitet 

Källa: Egen konstruktion efter Aaker (1991) 
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Lagerfeld når, som vi nämnde i avsnitt 7.3.4, med co-brandingsamarbetet en ny 
marknad men vi anser det troligare att han, åtminstone på kort sikt, inte kommer att 
vinna särskilt många nya kunder på samarbetet. Trots att många av H&M:s kunder 
välkomnade kollektionen och flera av våra respondenter menade att de hade fått ett 
ökat intresse att handla dyrare märkeskläder, så har de allra flesta inte råd. Hos 
H&M:s kundsegment har Lagerfeld en liten chans att hitta nya kunder då de oftast har 
en annan ekonomisk situation än Lagerfelds kunder. Då många tyckte att Lagerfeld i 
och med samarbetet med H&M förlorade i image och exklusivitet menar vi att detta 
skulle kunna resultera i missnöje från Lagerfelds vanliga kunder vilket kan leda till att 
han till och med kommer att tappa lojalitet från sina vanliga kunder.   
 
Boad (ur Blackett & Boad, 1999) menar att missnöje mellan co-brandingparter kan 
leda till att samarbetet avslutas i förtid vilket kan orsaka svårigheter för den andra 
parten då de kunder som efterfrågar den co-brandade produkten blir besvikna. I fallet 
med H&M och Lagerfeld så fortlöpte samarbetet den tid det var tänkt, däremot var 
Lagerfeld besviken på att kläderna tillverkats i så begränsad upplaga och inte såldes i 
alla H&M-butiker, utan främst i de större städerna. Han menade att många kunder 
blivit besvikna på grund av detta. Vi anser att även om samarbetet gjorde stor succé 
och många kunder ansåg att samarbetet var bra, så skulle det faktum att inte alla 
kunder gavs samma möjlighet att köpa kläderna kunna skada framför allt H&M. Detta 
eftersom vi ser en risk att besvikna kunder som inte fick chansen att köpa något ur 
kollektionen ”Lagerfeld for H&M” känner sig förbisedda och blir därmed negativt 
inställda till H&M vilket skulle kunna skada lojaliteten. 
 
Det är mycket svårt att avgöra huruvida kundernas lojalitet har påverkats av 
samarbetet mellan Daim och GB Glace då det har funnits under en längre tid.  Detta 
kan tyda på att co-brandingen inte på något sätt påverkat lojaliteten men troligare är 
enligt oss att då samarbetet pågått sedan 1987 kan det vara svårt som konsument att 
se kopplingen till varumärkena bakom den co-brandade produkten. Endast några av 
de personer vi intervjuade hade tänkt på att det var ett samarbete mellan två olika 
varumärken som låg bakom produkten. Övriga personer hade inte reflekterat över det 
men vid en direkt fråga kunde flertalet komma fram till vilka företag som låg bakom 
produkten. Glassen verkar numera ses som självklar och konsumenterna tänker inte 
längre på vad som ligger bakom den. En stor majoritet av de tillfrågade ansåg att 
Daimglassen motsvarade de förväntningar de hade av en produkt som sprungit ur ett 
samarbete mellan Daim och GB Glace och vi menar därför att samarbetet resulterat i 
en produkt som motsvarar konsumenternas förväntningar. Det finns en möjlighet att 
detta kan ha kommit att påverka kundernas lojalitet för de båda märkena i positiv 
riktning även om kunderna själva inte kan se någon stark koppling.  
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Det visade sig i vår kundundersökning att Sony Ericsson inte hade många lojala 
kunder bland våra respondenter. Sony Ericsson kan därför vinna mycket på ett co-
brandingsamarbete där Vodafonelojala kunder köper just en Sony Ericssontelefon. En 
kund som är lojal mot Vodafone kan exempelvis nappa på ett erbjudande där hon 
även får en Sony Ericssontelefon. Apéria (2001) menar att kännedom leder till 
prövoköp men att kvalitet leder till återköp. Co-brandingsamarbetet kan alltså öka 
konsumentens kännedom och intresse för det andra märket och till och med få 
konsumenten att prova en produkt men för att kunden ska förbli lojal krävs att hon är 
nöjd. Co-brandingsamarbetet är ett bra sätt att få konsumenten att få upp ögonen för 
varumärket men Sony Ericsson måste enligt vår åsikt förvalta kundens förtroende och 
inte göra denne besviken. Många av våra respondenter uttryckte missnöje över Sony 
Ericssons telefoner och vi menar att mobiltelefontillverkaren måste agera för att ändra 
denna inställning. Inte ens om kunden är nöjd med Vodafone kommer denne att 
stanna kvar om mobiltelefonen inte klarar av att leverera det kunden förväntar sig. 
Situationen hade förmodligen varit annorlunda om Sony Ericsson var den enda 
mobiltelefontillverkare som hade ett samarbete med Vodafone. I det läget hade 
Vodafonelojala kunder förmodligen varit toleranta i något högre grad för att få 
fortsätta att vara Vodafonekunder. Då Vodafone nu även samarbetar med Sony 
Ericssons största konkurrenter krävs i ännu större grad att Sony Ericsson motsvarar 
kundens förväntningar och gör dem nöjda för att få behålla kunderna. Sedan hänger 
det på varumärkena att motsvara kundernas förväntningar och inte göra dem 
besvikna. 
 
Enligt vår kundundersökning tyckte hälften av de tillfrågade att mobiltelefonmärket 
var viktigast och hälften att operatören var viktigast när de skulle köpa ny 
mobiltelefon. Svaren vi fick tyder på att de som tyckte att operatören var viktigast 
gjorde det av starka skäl som till exempel att en viss operatör har bättre täckning eller 
roligare tjänster och kunde därför inte i så hög grad tänka sig att byta. De som tyckte 
att mobiltelefonen var viktigast menade ofta att de har eller har haft ett telefonfabrikat 
som de är mycket nöjda med och som de skulle köpa igen om de fick tillfälle. Genom 
att samarbeta med ett flertal mobiltelefontillverkare kan Vodafone nå de konsumenter 
som tycker att mobiltelefonens fabrikat är viktigt även om de inte bryr sig om vilken 
operatör de har. Genom att erbjuda dessa konsumenter telefonen till ett lågt pris i 
utbyte mot att de tecknar abonnemang hos Vodafone kan operatören dra nytta av 
relationen mellan mobiltelefontillverkare och kund. På samma sätt kan Sony Ericsson 
vinna på den relation som byggts upp mellan Vodafonelojala kunder och Vodafone då 
dessa kan nappa på ett paketerbjudande.  
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För Vodafones del anser vi att co-brandingsamarbetet skulle kunna komma att 
påverka deras kundlojalitet negativt. Operatören hade ett stort antal lojala kunder i vår 
undersökning och samarbetet med en partner som har problem med 
kundtillfredställelsen anser vi kunna vara problematisk såvida inte kunderna kan 
isolera problemen till det varumärke som orsakar dem och inte låta det påverka 
helhetsintrycket av mobilupplevelsen. I vårt fall menade dock flertalet av de kunder 
som vid intervjutillfället hade en co-brandad Sony Ericsson/Vodafonetelefon att de 
skulle byta mobilmärke men behålla Vodafone som operatör om de ställdes inför ett 
nytt val. Detta tyder på att Vodafone hittills klarat sig ifrån eventuella dåliga 
associationer som härrör från missnöjet med Sony Ericsson och därmed kunnat 
behålla sina lojala kunder.  
 

7.4.2 Kostnader och risker för att byta varumärke leder till lojalitet 
Aaker (1991) menar att ett annat sätt att binda kunden till varumärket är att skapa 
hinder i form av kostnader och risker för kunden att byta märke. När det gäller mode 
och kläder skulle denna kostnad för kunden kunna bestå i en rädsla för att klä sig fel. 
Detta grundar vi på resonemanget om att kläder tjänar som uttrycksmedel för att 
kommunicera en viss image som vi skrev om i stycke 7.3.3. Då stilen på H&M:s 
sortiment liknar de flesta andra modebutiker som finns att tillgå i svenska städer 
menar vi att det egentligen inte finns någon stilmässigt hinder för kunderna att handla 
i andra affärer än H&M vilket de uppenbarligen heller inte uteslutande gör. H&M 
hade därmed innan co-brandingsamarbete inte enligt vår mening lyckats skapa någon 
kostnad eller risk för kunderna som kunde bidra till att dessa enbart handlar i H&M:s 
butiker. Co-brandingen med Lagerfeld var dock ett drag i den riktningen. Vi anser att 
när H&M drastiskt drog ner priserna på designerplagg på ett sätt som inte hör till 
vanligheterna medförde detta att för de kunder som ville göra sina inköp av kläder 
designade av Lagerfeld någon annanstans än på H&M uppstod stora kostnader i 
jämförelse. För Karl Lagerfelds kunder anser vi att en kostnad eller risk skulle kunna 
vara att klä sig i kläder som ser billiga ut. Genom ett samarbete med H&M har Karl 
Lagerfeld inte byggt upp en barriär mot denna typ av associationer utan snarare brutit 
ner den. Karl Lagerfeld  har genom co-brandingen med H&M enligt vår mening inte 
lyckats skapa några kostnader eller risker för kunden som gör att de förblir Lagerfeld 
lojala, utan snarare kan det finnas en risk med att stanna som kund och bära kläder 
som associeras med låga priser och sämre kvalitet.  
 
När Sony Ericsson väl lyckats locka till sig kunder måste dessa tycka att det är värt 
den kostnad det innebär att byta från Sony Ericsson till ett annat märke. Ett co-
brandingsamarbete med Vodafone kan, som vi redan konstaterat, leda till att kunder 
provar Sony Ericsson vilket kan därmed i förlängningen leda till lojalitet för Sony 
Ericsson om företaget på ovanstående sätt lyckas binda kunden till sig. Man kan dock 
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anta då så stor majoritet av våra respondenter trots allt önskade byta mobilmärke, att 
dessa kunder trots allt fann kostnaden att stanna kvar hos Sony Ericsson som större 
än kostnaden för att byta mobilmärke.  Co-brandingen med Vodafone har alltså inte 
varit tillräckligt för att skapa högre kostnader för kunden att byta än för att stanna 
kvar för de flesta kunder som deltog i vår undersökning.  
 
Vodafone kan genom co-branding med Sony Ericsson också vinna på Sony 
Ericssonlojala kunder då många Sony Ericssontelefoner kan köpas med 
Vodafoneabbonemang eller kontantkort. Även Vodafone knyter kunder till sig via 
sina abonnemang och kontantkort. På detta sätt har operatören effektivt skapat en 
kostnad för kunden att byta operatör och bundit kunden till sig vilket, enligt Aaker 
(1991) kan leda till lojalitet. Vodafone kan genom co-branding med Sony Ericsson nå 
fler konsumenter, framför allt Sony Ericssonlojala kunder, och få dem att nappa på 
abbonemangs- eller kontantkortserbjudanden. Även för Vodafone gäller det dock 
sedan att förvalta kundens förväntningar av priser, service och tjänster för att kunden 
ska förbli lojal och vi vill poängtera att co-brandingen i första hand bara leder till att 
kunden provar märket. 
 
En risk som vi anser vara relevant i sammanhanget är att köpa en produkt av ett 
varumärke konsumenten inte tidigare använt och därför kanske inte har samma 
kännedom om eller tillit till. Detta skulle kunna innebära att när en konsument väl har 
provat en produkt är han inte i första taget villig att byta till ett annat märke. Här ser 
vi att det är viktigt att knyta till sig förstagångsanvändare av mobiltelefoner då de 
därmed kan bli lojala mot båda märkena och här tjänar co-brandingen ett stort syfte 
då ett attraktivt paketerbjudande kan vara avgörande för konsumentens köpbeslut. I 
detta fall skiljer sig mobiltelefonerna till viss del från de övriga produkterna i vår 
undersökning då man behåller samma mobiltelefon längre än vad man behåller en 
glass eller kläder. 
 
Många respondenter uttryckte att de köpte glass för att de blev sugna. Den co-
brandade Daimglassen kan på detta sätt tjäna ett viktigt syfte då den kan anses som ett 
säkrare kort än andra glassar om konsumenten sedan tidigare är bekant med 
varumärket Daim. Även vid köp av Daimchoklad kan varumärket tjäna på om 
konsumenten tidigare har ätit Daimglass och därför också känner tillit till chokladen. 
Dock är samarbetet så gammalt och svenska konsumenter redan så bekanta med båda 
varumärkena att vi har funnit det omöjligt att dra några verkliga slutsatser om hur co-
brandingen har påverkas kundernas lojalitet till varumärket. 
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7.4.3 Co-brandingsamarbetets negativa påverkan på lojaliteten 
Vi anser även att det finns en annan typ av risk som kan uppstå vid co-
brandingsamarbeten. När det gäller H&M så valde företaget en samarbetspartner som 
våra respondenter ansåg stå för helt andra saker än de ansåg att den svenska 
klädkedjan står för. Anledningen till att våra respondenter inte är lojala mot Lagerfelds 
produkter har enligt vårt resonemang i avsnitt 7.4.1 inte så mycket att göra med att 
konsumenterna inte kan tänka sig att köpa dem, utan snarare för att det ligger utanför 
deras budget och att det även är svårtillgängligt.  
 

7.4.5 Sammanfattning av märkeslojalitet 
Om man lyckas få fler kunder att bli lojala genom co-branding är det bra för 
företagets brand equity. Vi anser att våra respondenter till stor del är lojala mot H&M, 
Vodafone, Daim och GB Glace men inte mot Lagerfeld och heller inte in någon 
större utsträckning mot Sony Ericsson. 
 
H&M har i och med co-brandingsamarbetet gjort sina kunder nöjdare vilket kommer 
att kunna leda till ökad lojalitet om dessa åsikter inte visar sig vara övergående när 
samarbetet tar slut. Många tyckte dock att Lagerfeld förlorade i image och exklusivitet 
och vi menar att detta skulle kunna resultera i missnöje från Lagerfelds vanliga kunder 
vilket i sin tur kan leda till att han kan tappa lojaliteten som kanske finns hos hans 
vanliga kunder. Han har enligt vår mening inte lyckats skapa något för kunden som 
gör att de förblir Lagerfeld lojala. Det fanns de som i vår kundundersökning ansåg att 
H&M och Lagerfeld inte passar ihop. Om den typen av åsikter är allmänt utbrett kan 
H&M förlora i kundlojalitet på samarbetet.  
 
Co-brandingsamarbetet skulle kunna komma att påverka Vodafones kundlojalitet 
negativt. Operatören hade ett stort antal lojala kunder i vår undersökning. Att 
samarbeta med en partner som har problem med kundtillfredställelsen anser vi kunna 
vara problematiskt såvida inte kunderna kan isolera problemen till det varumärke som 
orsakar dem. Vodafone verkar dock hittills ha klarat sig ifrån eventuella dåliga 
associationer som härrör från missnöjet med Sony Ericsson.  
 
Daimglassen kan tjäna på att konsumenten köper glass för att de blir sugna. 
Daimglass ses som ett säkert kort och tillverkaren kan tjäna på om konsumenten 
därför också känner tillit till Daimchokladen. Samarbetet dock så gammalt att 
konsumenterna redan är bekanta med båda varumärkena och vi har funnit det 
omöjligt att dra några verkliga slutsatser om hur co-brandingen har påverkat 
kundernas lojalitet till varumärket. 
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8. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser med vilka vi vill besvara de problemfrågor 
som presenterades i inledningen.  
 

8.1 Vad innebär co-branding? 
I kapitel tre diskuterade vi den första av våra problemfrågor som handlade om vad co-
branding innebär. Där kunde vi efter en presentation av och diskussion kring flera 
författares definitioner och antagande komma fram till vår egen definition av co-
branding. Vår definition lyder:  
 
Co-branding är ett samarbete mellan två eller flera varumärken där samtliga används på en 
gemensam produkt. Det krävs ett delat engagemang från alla inblandade parter och syftet med 
samarbetet ör att driva på konsumentens köpbeslut genom de synergieffekter som skapas av de 
medverkande varumärkena.  
 
8.2 Hur kan co-branding påverka ett företags brand equity? 

Vår andra problemfråga angående hur co-branding kan påverka ett företags brand equity, har 
diskuterats i analysen och vi kommer här nu presentera de slutsatser vi kan dra utifrån 
den diskussionen. Vi har kommit fram till att co-branding påverkar brand equity 
genom de fyra varumärkestillgångar som utgör brand equity; märkeskännedom, 
upplevd kvalitet, associationer till varumärket och märkeslojalitet. Vi kommer nu att 
visa våra slutsatser under respektive kategori.  
 

8.2.1 Märkeskännedom 
Vi har kommit fram till att co-branding kan bidra till att öka igenkänningsgraden och 
kännedomen om ett varumärke i de fall då varumärket genom samarbetetsparnern får 
del av de attribut och associationer som man önskar bli förknippad med. På detta sätt 
kan man effektivt kommunicera ut den länk man vill att konsumenterna ska ha till 
varumärket. Om båda varumärkena bakom en co-brandad produkt kommunicerar ut 
samma saker kan co-brandingen bidra till att detta, genom synergieffekterna som 
skapas, når konsumenten på ett mer slagkraftigt sätt än vad varumärkena skulle ha 
klarat av att kommunicera på egen hand.  
 
Om inget av varumärkena ger konsumenten några direkta attribut att knyta till 
varumärket kan märkesinnehavarna inte utnyttja denna fördel som co-
brandingsamarbetet skulle ha kunnat föra med sig och märkeskännedomen kan 
därmed inte öka i önskad grad.  
 
Om co-brandingen leder till att en rent felaktig bild av ett varumärke förmedlas till 
konsumenterna kan detta resultera i att kännedomen om varumärket i fråga minskar 
då konsumenterna inte förses med rätt länk till märket. Även i de fall då varumärkena 
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kommunicerar olika attribut som står i motsats eller konflikt till varandra eller när ett 
varumärke är inblandat i flera olika samarbeten kan detta minska märkeskännedomen.  
 

8.2.2 Kvalitet 
Vi har kommit fram till att den kundupplevda kvaliteten kan påverkas genom co-
brandingsamarbete. Om båda varumärkena bakom en produkt upplevs vara av hög 
kvalitet skapas höga förväntningar på den co-brandade produkten. Om denna klarar 
av att uppfylla dessa förväntningar kan varumärkena bakom produkten påverkas 
positivt av samarbetet.  
 
Vi har även kommit fram till att det, då det finns en hög förväntning på kvaliteten på 
den co-brandade produkten, finns en möjlighet att denna förväntning smittar av sig på 
de övriga produkterna hos de båda varumärkena bakom co-brandingen. Detta är 
positivt för företaget så länge man klarar av att leva upp till de överförda 
förväntningar som finns. Om varumärket däremot inte klarar av detta kan de ökade 
förväntningarna leda till besvikelse hos kunderna och att varumärket upplevs som 
sämre än innan.  
 
Om ett av varumärkena i ett samarbete av konsumenterna upplevs ha låg kvalitet kan 
det vinna på att förknippas med ett varumärke av högre upplevd kvalitet. På samma 
sätt kan ett märke som upplevs hålla hög kvalitet av konsumenterna påverkas negativt 
av ett samarbete med ett märke som upplevs vara av lägre kvalitet då det riskerar att 
förknippas med samma dåliga kvalitet. Det behöver dock inte bli så om 
konsumenterna klarar av att isolera de negativa associationerna till det varumärke som 
orsakat dem.  
 

8.2.3 Associationer 
En varumärkesinnehavare som är medveten om att konsumenterna associerar till 
något som man inte vill att varumärket ska förknippas med kan genom co-banding 
rätta till dessa associationer. Det kan dock bli så att man genom ett samarbete som var 
tänkt att hjälpa fram associationer lyckas förvirra konsumenten om dessa nya 
associationer ligger allt för långt ifrån den bild konsumenten sedan tidigare har av 
varumärket.  
 
Om två varumärken bakom en produkt inte kommunicerar ut budskapet av en co-
brandad produkt på samma sätt kan det leda till att konsumenten inte ser den bild 
som varumärkesinnehavarna hade för avsikt att förmedla. Konsumenten kan istället få 
associationer som kan vara missgynnande.  
 
När det gäller produkter som i hög grad även säger mycket om personen som 
använder den är det viktigt att konsumenterna genom co-brandingsamarbetet får 
sådana associationer till varumärket som passar ihop med den bild som konsumenten 
vill förmedla om sig själv. Produktens image blir därmed oerhört viktig. I andra fall då 



SLUTSATSER 
 

77 

produkten inte i sig säger något om konsumenten som köper den är det inte lika 
viktigt vilka associationer som finns kring produkten så länge de för tankarna till 
exempelvis hög kvalitet som är viktigt för att skapa kundlojalitet.  
 

8.2.4 Märkeslojalitet 
Genom co-branding kan ett varumärke dra nytta av att det andra varumärket i 
samarbetet har lojala kunder och vinna på den lojalitet som detta varumärke har byggt 
upp och därmed på ett relativt enkelt sätt knyta nya konsumenter även till det egna 
varumärket. Detta kan sedan leda till att lojalitet även mot det egna varumärket 
uppstår.  
 
Även genom de positiva associationer till ett varumärke som co-branding kan ge kan 
kundernas upplevelse av varumärket påverkas och leda till återköp. Detta kan även 
leda till den motsatta effekten då eventuella negativa associationer som en co-
brandingpart kan smittas av kan leda till missnöje från gamla kunder. Besvikna kunder 
kan bli negativt inställda till varumärket och kan skada lojaliteten.  
 
Co-branding kan även hjälpa till att sätta upp barriärer mot konkurrenterna genom att 
skapa en unik produkt som ger högt värde för kunden. Viktigt är dock att co-
brandingen bara leder konsumenten till prövoköp i första hand och endast om 
märkesinnehavaren förvaltar konsumentens förväntningar väl kommer detta leda till 
återköp och lojalitet.  
 
8.3 Hur kan man genomföra co-branding så att det påverkar 

ett företags brand equity på ett positivt sätt? 
Vår sista problemfråga tar upp hur man kan genomföra co-branding så att det påverkar ett 
företags brand equity på ett positivt sätt. Efter vår undersökning anser vi att vi kan bidra 
med några råd för att underlätta för företag som tänker använda sig av co-branding 
som strategi.  
 
En grund för att lyckas är att vara medveten om vilket värde det egna varumärket har, 
vilket värde det tilltänkta samarbetsvarumärket har samt vad det varumärket vill 
kommunicera ut till konsumenterna. Det är enligt oss viktigt att man vet vad man vill 
kommunicera ut med samarbetet och även se till att det verkligen är det budskapet 
som också når konsumenten. Dessutom bör man vara väl medveten om vilka för- och 
nackdelar det finns med co-branding innan man ger sig in i ett samarbete. Vi anser det 
även vara viktigt att man planerar samarbetet väl och att man är väl medveten om vad 
man vill uppnå med samarbetet.  
 
En viktig sak att tänka på kan vara att ta reda på vad konsumenterna associerar till det 
egna varumärket och till det tilltänkta samarbetsvarumärket. Konsumenterna 
associerar inte alltid till det företaget tror eller vill att de ska associera till. 
Konsumenternas associationer är viktiga när det gäller att lyckas med ett samarbete.  
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Man bör välja en partner som har värderingar som stämmer överens med det som 
man själv står för och som kan hjälpa till att stärka varumärkets position hos 
konsumenterna. Det måste finnas en logisk koppling mellan de båda varumärkena. 
Det är även viktigt att se till att den andra parten vet om vad man vill uppnå och att 
båda är överens om hur samarbetet ska se ut och vad man vill uppnå med det. Det är 
viktigt att båda parterna kommunicerar ut budskapet till konsumenterna på samma 
sätt för att undvika förvirring 
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Bilaga 1: Frågeformulär till H&M 
 
 
Först några korta, praktiska frågor: 
 

• Ditt namn och din titel alt. ansvarsområde på företaget 
• Får vi använda ditt namn och din titel i uppsatsen eller vill du vara anonym? 
• Får vi citera dig? 
• Vill ni ha tillgång till arbetet när det är färdigt? 
• Får vi kontakta dig igen vid oklarheter? 

 
Frågor som rör samarbetet med Karl Lagerfeld: 

 
• Vilka värderingar står varumärket H&M för? 
• Passar Lagerfeld in i det konceptet?  
• Tror ni att samarbetet med Karl Lagerfeld påverkar kundernas syn på varu-

märket H&M? På vilket sätt? 
• Hur kom idén till ett samarbete till? 
• Vad ligger till grund för valet av just Karl Lagerfeld? 
• Vad vill ni uppnå med samarbetet? 
• Hur gick samarbetet till? Vilken part gjorde vad? (i stora drag) 
• Tror du att samarbetet påverkar kundlojaliteten?  
• Tror du att samarbetet bidragit till att öka kännedomen om varumärket H&M? 
• Har ni hittat nya kundsegment i och med samarbetet? 
• Tror du att samarbetet har påverkat hur kunden upplever kvaliteten på H&M:s 

egna sortiment? (Det som ej är designat av Lagerfeld) 
• Tror du att samarbetet påverkat vilka associationer konsumenterna får till 

H&M:s varumärke? 
• Har ni sett några resultat redan? Finns det i sådana fall några siffror som stödjer 

detta? 
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Bilaga 2: Frågeformulär till Sony Ericsson 
 
Först några korta, praktiska frågor: 
 

• Ditt namn och din titel alt. ansvarsområde på företaget 
• Får vi använda ditt namn och din titel i uppsatsen? 
• Får vi citera dig? 
• Vill ni ha tillgång till arbetet när det är färdigt? 
• Får vi kontakta dig igen vid oklarheter? 

 
Frågor om co-brandingen av Sony Ericssons produkter: 
 

• Vilka värderingar står varumärket Sony Ericsson för? 
• Passar Vodafone in i det konceptet? 
• Vad ligger bakom beslutet att samarbeta med Vodafone? Vad vill ni uppnå 

med samarbetet? 
• Hur fungerar samarbetet? Vilken part gör vad? (i stora drag)  
• Tror du att kombinationen Sony Ericsson och Vodafone är starkare än de 

olika varumärkena var för sig? 
• Kan Sony Ericsson påverka hur/var Vodafone sätter sitt varumärke på 

telefonen? 
• Tror ni att denna co-branding av telefonerna påverkar konsumenternas syn 

på varumärket Sony Ericsson? 
• Vilket av märkena styr mest i konsumentens köpbeslut tror du? 
• Har co-brandingen lett till några problem? 
• Tror du att co-brandingen har bidragit till att öka kännedomen om 

varumärket Sony Ericsson? 
• Har ni genom samarbetet hittat nya kundsegment? 
• Tror du att co-brandingen påverkar hur kunden upplever kvaliteten på Sony 

Ericssons produkter? 
• Tror du att co-brandingen har påverkat vilka associationer konsumenterna 

får kring varumärket Sony Ericsson? 
• Har ni sett några resultat av samarbetet? Finns i sådana fall några siffror 

som stödjer detta? 
Bilaga 3: Frågeformulär till konsumenter  
 
 
H&M och Lagerfeld 

• Vad associerar du till när jag säger H&M? 
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• Vilken kvalitet förväntar du dig av kläder från H&M? 
• Brukar du handla återkommande på H&M? 
• Känner du till att H&M och Karl Lagerfeld haft ett samarbete i höst? 
• Kände du till H&M innan samarbetet? 
• Vad associerar du till när jag säger Karl Lagerfeld? 
• Kände du till Karl Lagerfeld och hans design innan samarbetet med H&M? 
• Brukar du återkommande handla dyra märkeskläder som Chanel och Lagerfeld 

Gallery?  
• Vilken kvalitet förväntar du dig av dyra märkeskläder som exempelvis Lagerfeld 

Gallery och Chanel?  
• Tror du att samarbetet med H&M har påverkat imagen på Lagerfelds 

produkter? 
• Köpte du något från Lagerfeldkollektionen?  
• Har samarbetet förändrat din syn på hur du ser på H&M:s vanliga kollektioner?  
• Vilken kvalitet förväntar du dig av en gemensam H&M/Lagerfeldkollektion?  
• Gör den här typen av samarbete att du i allmänhet blir mer intresserad av att 

handla på H&M?  
• Blir du mer intresserad av att handla dyrare märkeskläder såsom Lagerfeld 

Gallery eller Chanel exempelvis? 
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Sony Ericsson och Vodafone 
Till alla respondenter inom detta fall 

• Har du en Sony Ericssontelefon eller använder du dig av Vodafone som 
operatör?  

• Vad associerar du till när jag säger Vodafone? 
• Vilken kvalitet förväntar du dig av Vodafones tjänster?  
• Vad associerar du till när jag säger Sony Ericsson?  
• Vilken kvalitet förväntar du dig av Sony Ericssons mobiltelefoner?  
• Väljer du telefon före operatör eller tvärtom? 
• Har du tänkt på att vissa mobiltelefoner har dubbel varumärkning och är 

förutom märkta med själva mobiltelefontillverkare även märkta med 
Vodafones logga?   

• Kände du till Sony Ericsson och Vodafone innan samarbetet?  
• Stod du inför valet att välja en annan operatör än den du har nu när du köpte 

telefonen?  
• Stod du inför valet att välja en annan telefon än den du har nu när du köpte 

denna?  
• Har samarbetet med Vodafone bidragit till att öka din kännedom om Sony 

Ericsson? 
• Har samarbetet med Vodafone bidragit till att öka ditt intresse för Sony 

Ericsson?  
• Har samarbetet med Sony Ericsson bidragit till att öka din kännedom om 

Vodafone? 
• Har samarbetet med Sony Ericsson bidragit till att öka ditt intresse för 

Vodafone?  
• Vad skulle du välja för operatör och telefon om du stod inför det valet idag? 

 
Till de personer som idag inte har en Vodafonemärkt Sony Ericssontelefon 

• Om du nu stod inför ett val  mellan två likvärdiga mobiltelefoner av olika 
märken där en dessutom är Vodafonemärkt, skulle detta då någon inverkan på 
ditt köpbeslut? 

 
Till de personer som har en Vodafonemärkt Sony Ericsson telefon 

• Valde du medvetet kombinationen Vodafone och Sony Ericsson eller var det 
en tillfällighet att det blev just så?   

• Upplever du att kombinationen Vodafone och Sony Ericsson höjer kvaliteten 
på din telefon jämfört med om den bara skulle varit märkt med ett utav 
varumärkena?  
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GB Glace och Daim 
• Vad associerar du till när jag säger Daim? 
• Vad associerar du till när jag säger GB Glace? 
• Har du någon gång ätit daimglass?   
• Vad är det primärt som styr ditt val av glassmärke? 
• Är det viktigt att glassen kommer ifrån ett visst företag? 
• Varför köper du daimglass?  
• Har du tänkt på att den glassen är resultatet av ett samarbete mellan två olika 

företag?  
• Kände du till GB Glace och Daim innan samarbetet?  
• Vilken kvalitet tycker du att GB Glace står för jämfört med andra 

glasstillverkare?  
• Vilken kvalitet tycker du att Daim håller på sin choklad jämfört med andra 

chokladtillverkare?  
• Tycker du att Daimglassen motsvarar de kvalitetsförväntningar som en 

kombination av GB Glace och Daim borde ge?  
• Har samarbetet med Daim ökat din kännedom för varumärket GB Glace 

tycker du?  
• Har samarbetet med GS Glace ökat din kännedom för varumärket Daim tycker 

du?  
• Har samarbetet med GB Glace ökat ditt intresse för varumärket Daim tycker 

du?  
• Har samarbetet med Daim ökat ditt intresse för varumärket GB Glace tycker 

du?  
• Anser du att du tenderar att köpa mer glass ifrån GB på grund av detta 

samarbete? 
• Anser du att du tenderar att köpa mer daimchoklad på grund av detta 

samarbete? 
 
 
 
 
 


