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Sammanfattning 

 

Co-branding är samarbetet mellan två företag som utmynnar i en ny, unik produkt, där 

kopplingen mellan varumärkena samt gemensam marknadsföring från 

samarbetsföretagen leder till positiva synergieffekter. Intresset för 

marknadsföringsstrategin co-branding har ökat i takt med globaliseringen då 

företagens varumärke riskerar att försvinna i mängden av konkurrerande varumärken 

och på så sätt förlora viktiga marknadsandelar och varumärkeskännedom.   

 

Denna studie ämnar dels öka kunskapen om fenomenet co-branding samt för vilka 

skäl denna strategi kan vara lämplig att använda och dels hjälpa företag att utröna 

vilka som kan vara de kritiska framgångsfaktorerna, alltså de absolut viktigaste 

variablerna för att deras co-brand ska lyckas på marknaden. Vi har intervjuat tre 

fallföretag inom den svenska modebranschen för att undersöka vilka deras skäl till co-

branding är och vilka de kritiska framgångsfaktorerna för dessa samarbeten är. Dessa 

företag har samtliga genomfört co-branding under de senaste tre åren.  

 

Resultatet av studien visar att skälen till co-branding kan vara att skapa en trovärdig 

varumärkesbreddning, försvara sig mot konkurrenter samt skapa en förhöjd uppfattad 

kvalitet för konsumenten något som möjliggör prispremium. Resultatet för vilka de 

kritiska framgångsfaktorerna är bygger på de undersökta co-brandsen i denna studie 

och har visat sig utmynna i matchning, marknadskommunikation och överförbar 

brand equity. Vi har genom studien breddat matchningsbegreppet med avseende på 

personkemi. Vidare har faktorn marknadskommunikation utvidgats med avseende på 

tillit till sin samarbetspartner gällande att inte bli överkörd i 

marknadskommunikationen och därmed också poängterat vikten av intern 

kommunikation. Överförbar brand equity visade sig också vara en kritisk 

framgångsfaktor, men fallföretagens egen uppföljning brister, vilket gör att studien 

inte kan undersöka denna faktor närmre. Som ett resultat av studien har differentiering 

visat sig ha en roll, men inte vara en kritisk framgångsfaktor. 
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Inledning 
I det första inledande kapitlet kommer studiens bakgrund, problematisering samt syfte 

att presenteras. Vidare förevisas uppsatsens avgränsningar. 

Bakgrund 
I det alltmer globaliserade samhället utsätts vi konsumenter dagligen för stora 

mängder marknadskommunikation från världen över. Detta oupphörliga brus av 

reklam gör att företagen riskerar att försvinna i mängden och på så sätt förlora viktiga 

marknadsandelar och varumärkeskännedom. Konkurrensen på världsmarknaden ökar 

i takt med att världshandeln ökar och företagen måste finna nya strategier för att 

kunna differentiera sig från sina konkurrenter och för att stärka sitt varumärke. Ett 

sådant grepp för ökad exponering av sitt varumärke och sina produkter är co-

branding. Enligt Levin, Davis och Levin (1996) är co-branding användandet av två 

olika varumärken på en produkt. Denna koppling mellan varumärkena samt 

gemensam marknadsföring leder till positiva synergieffekter (Blackett & Boad, 1999). 

Co-branding är samarbeten, på kort eller lång sikt, mellan företag som inte har för 

avsikt att gå samman utan bara av att dra nytta av varandras varumärken och 

kompetenser. Denna typ av samarbeten inrymmer främst samarbete på 

marknadsföringsnivå och oftast inte övrigt arbete såsom exempelvis forskning och 

utveckling eller managementfrågor. Skälen till att företag inleder ett samarbete i 

formen av co-branding är flera och inbegriper såväl lönsamhetsaspekter som 

marknadskommunikativa aspekter (Chang, 2008). Dessa aspekter kan leda till 

positiva effekter för företagen i form av exempelvis en expanderad kundbas, en god 

potential till värdeskapande för kunden genom utvidgade produkter och tjänster 

(Ossiansson, 2004) samt en starkare konkurrenskraft på marknaden (Chang, 2008). 

Det har också visat sig att co-branding kan leda till en högre uppfattad kvalitet på 

produkterna och därigenom kan prispremierna öka, något som i förlängningen kan 

öka lönsamheten (Rao & Ruekert, 1994). Företag strävar också emellanåt efter att 

vitalisera och föryngra sina varumärken och då kan co-branding var en sorts redskap, 

till exempel i fallet med Hennes & Mauritz och Jimmy Choo (Malm, 2010).  
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Det finns gott om co-brandingexempel världen över inom alla kategorier av såväl 

konsumtionsvaror som industrivaror, de tidigare nämnda är dock vanligast. Exempel 

på samarbeten är Häagen-Dazs och Bailey’s glassmak (Häagen-Dazs, 2010), SAS 

Eurobonus och American Express kreditkort (SAS EuroBonus, 2010) samt Marriott 

Hotels och Bvlgaris hotellkoncept (Bvlgari Hotels, 2010). Inom mode- och 

klädesbranschen är co-branding vanligt (Chang 2008) och välkända exempel på detta 

är Hennes & Mauritz samarbeten med exempelvis designerna Sonia Rykel och Jimmy 

Choo (H&M, 2010).  

Co-branding har fått ett dramatiskt uppsving under senare år men är för den sakens 

skull inget nytt fenomen. Branschen har dock sett en ökad trend mot att utföra olika 

typer av samarbeten och den trenden verkar stadigt fortsätta, och med den även en 

uppgång för fenomenet co-branding (Blackett & Boad 1999; Leuthesser, Kohli & Suri 

2003). 

Problematisering 
Co-branding används alltmer som marknadsföringsstrategi och har visat sig utmynna i 

positiva synergieffekter (Blackett & Boad, 1999). Trots detta saknar litteraturen en 

genomgripande analys av grunderna till co-branding och orsakerna till co-

brandingsuccéer och det är svårt att fastslå vad som karaktäriserar ett framgångsrikt 

co-brand (Blackett & Boad, 1999). Vi uppdagade alltså att teorier om ett co-brandings 

så kallade key success factors inte var särskilt utvecklade (Helmig, Huber & Leeflang, 

2008) det vill säga de kritiska faktorerna för att ett co-branding mellan två företag ska 

lyckas. Helmig et al. (2008) uppmanar till och med till önskad vidareforskning kring 

dessa. Dessa faktorer syftar till hur företag kan gå tillväga för att, med hjälp av co-

branding, utveckla konkurrensfördelar (Melin, 1999). Hädanefter kommer vi att 

benämna dessa faktorer med det svenska begreppet kritiska framgångsfaktorer. Detta 

område intresserade oss då detta borde vara högst relevant för marknadsförare och 

forskare att utreda. Utredningar har visat att brandingstrategier såsom exempelvis 

brand extension ofta kan ha svårt att nå framgång (Völckner & Sattler, 2006) och 

därför är det extra intressant för oss att presentera vilka de kritiska 

framgångsfaktorerna för co-branding är. 
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Då vi under vår insamling av data för denna studies ändamål observerade att 

fenomenet co-branding är vanligt förekommande inom design- och modebranschen 

(Chang, 2008) är det inom denna bransch vi samlar in våra empiriska data och 

därigenom undersöka på vilka grunder de fallföretag vi undersöker valde att inleda 

co-brandingsamarbete. Vi kommer även klargöra vilka olika sorts co-

brandingstrategier som förekommer och försöka kartlägga vilka de grundläggande 

kritiska framgångsfaktorerna är för de studerade fallföretagen. 

Den ringa forskningen inom området är företrädesvis skriven av forskare som studerat 

framförallt den amerikanska marknaden och co-branding på denna. Det finns risk att 

dessa författares synpunkter och antaganden kring co-branding är landsspecifika och 

därför inte direkt kan appliceras på svenska företag som väljer denna strategi. Vad 

gäller kritiska framgångsfaktorer är litteraturen vi funnit uteslutande skriven på 

engelska med utländska samarbeten som grund. Som ett led i detta vill vi fånga vilka 

de kritiska framgångsfaktorerna kan vara för företag på den svenska marknaden 

genom att observera svenska exempelföretag. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka på vilka grunder co-branding uppstår och vilka de 

så kallade kritiska framgångsfaktorerna för co-branding är.  

För att uppnå uppsatsens syfte kommer vi att redogöra för nedanstående 

problemfrågor: 

• Vilka är skälen till att inleda co-branding? 

• Hur uppnår man ett lyckat co-branding? 

Avgränsningar 
Vi har valt att enkom studera co-branding ur ett företagsperspektiv, det vill säga att vi 

har valt bort kundernas uppfattning om dessa samarbeten. Eftersom vi valt att studera 

skälen till co-branding och dess kritiska framgångsfaktorer kräver detta inte några 

primärdata från konsumenter utan enbart data insamlad från företagsrepresentanter på 

företag som genomfört co-brandingsamarbeten. Vidare har vi valt att fokusera på 

samarbeten på den svenska marknaden. 
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Metod	  
Detta kapitel kommer att behandla uppsatsens praktiska utförande. Vi kommer att 

underbygga vårt urval av litteratur och insamling av primärdata och tillkännage 

vilken ansats vi har använt oss av. En diskussion kring vilka eventuella brister dessa 

val kan ha inneburit för studien kommer också att föras. 

Kvalitativ metod 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är kvalitativ metod beaktandet och 

fokuserandet på öppen och mångtydig empiri. Vidare poängterar de att forskarens 

närvaro och dennes tolkningsarbete är av yttersta vikt inom kvalitativ forskning.  En 

kvalitativ ansats uttrycker en informants berättelse om hur saker och ting förhåller sig 

till det studerade ämnet och denna typ av empiri samlas ofta in med hjälp av 

intervjuer. Dessa intervjuer analyseras och tolkas genom kategorisering av 

intervjudata för att på så sätt hitta mönster som kan appliceras på det studerade 

fenomenet.  

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver vidare en rad förståelseansatser av vilka vi 

har använt den induktiva. Denna ansats utgår från ett empiriskt problem och syftar till 

att generera och utveckla teori inom det forskade området. Den induktiva ansatsen 

utgår från flertalet olika fall och drar utifrån de fallen paralleller och slutsatser om 

allmängiltiga företeelser (Alvesson & Sköldberg, 2008). Eftersom vi vill generera 

kunskap om skälen till varför co-branding utförs samt kartlägga de kritiska 

framgångsfaktorerna inom området co-branding har vi antagit den induktiva ansatsen 

för denna studie. Denna studie ska inte anses vara allmängiltig på co-branding som 

fenomen utan vi presenterar de resultat vi funnit utifrån de fallföretag vi beskrivit. De 

skäl och kritiska framgångsfaktorerna som presenteras är giltiga för dessa co-brands 

och kan inte anses vara direkt överförbara på andra co-brands. Det är upp till läsaren 

att bedöma om denna studie kan överföras på andra co-brands mellan andra företag i 

andra branscher.   
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Flerfallsstudie 
I en fallstudie fokuserar forskaren på ett visst område i ett större sammanhang. Detta 

kan vara studerandet av en särskild arbetsplats eller en specifik organisation. Genom 

att forskaren studerar ett specifikt fall närmare ger metoden upphov till en mer 

djupgående analys som tillåter såväl jämförelser som kontrasteringar av fenomen 

inom området (Bryman & Bell, 2007). Vidare resulterar förankringen i verkliga 

situationer att fallstudien ger en holistisk återspegling av det studerade fenomenet 

(Merriam, 1998). Bryman och Bell (2007) nämner att risken finns att generaliseringar 

utifrån ett fall kan vara svåra att rättfärdiga då omständigheterna kring detta kan skilja 

sig i flera avseenden från andra, till synes, liknande fall. Forskaren kan då välja att 

genomföra en så kallad flerfallsstudie, studiet av flera parallella fall, för att på så sätt 

minska förekomsten av rättfärdighetsproblematik och för att bättre underbygga 

studien (Merriam, 1998). Det finns dock en risk att flerfallstudien som metod kan 

överförenkla eller överdriva fenomen som kan leda till att läsaren drar felaktiga 

slutsatser. Något som kan leda till att läsaren tror att studien är allmängiltig när den 

egentligen bara beskriver en del av verkligheten (Merriam, 1998). 

Eftersom forskningen på området kring co-brandings är begränsad finns det utrymme 

för en studie som kartlägger vilka dessa är. För att kunna generalisera krävs i 

normalfallet en kvantitativ ansats i form av till exempel en enkätstudie, men eftersom 

forskningen inom området är så begränsad krävs det att vi kartlägger fenomenet med 

en kvalitativ undersökningsmetod innan en kvantitativ studie kan genomföras. Vi har 

som flerfallstudie valt att fokusera på tre olika co-brandingsamarbeten inom den 

svenska modebranschen. Genom att jämföra åsikter kring skälen till varför co-

branding uppstår och kring kritiska framgångsfaktorer i de olika fallen har vi dragit 

slutsatser kring vad dessa är för de tre co-branden vi undersökt. Dessa slutsatser 

påvisar endast vad skälen och de kritiska framgångsfaktorerna är i dessa fall och säger 

inget om hur de är i branschen generellt. Det är, än en gång, upp till läsaren att 

bedöma huruvida dessa kritiska framgångsfaktorer kan överföras på andra co-

brandingsamarbeten.  

Metod för datainsamling 
Det finns två huvudsakliga typer av data för en forskare att använda sig av vid 

utförandet av en studie, primärdata och sekundärdata. Primärdata benämns den data 
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som forskaren själv samlat in för studiens ändamål och detta kan ske dels genom 

kvalitativa metoder dels genom kvantitativa metoder (Svenning, 2003). Insamlandet 

av primärdata har fördelen att forskaren själv kan styra över anpassningen av frågor 

och metoder till det specifika problemet denna avser att undersöka. Ytterligare 

fördelar med användandet av primärdata är att forskaren kan styra tillförlitligheten i 

studien tack vare att denne hela tiden är medveten om vilka metoder som använts.  

Primärdata 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats vid insamling av primärdata. Som ett 

led i användandet av en kvalitativ metod gjorde vi ett antal djupintervjuer med 

personer som är insatta i det studerade området, såväl på plats hos informanten som 

per telefon. Fördelen med att använda sig av en intervjumetod med vilken forskaren 

intervjuar på plats är enligt Larsen (2009) att då vi möter vår informant ansikte mot 

ansikte minimeras risken för att informanten missförstår frågor och dessutom ökar 

chanserna för att få mer uttömmande svar. Vi får även en bättre helhetsförståelse av 

vårt studerade fenomen då vi har fått möjlighet att dyka djupare i frågor vi ansåg 

nödvändiga och kunnat ställa följdfrågor som inte vore möjligt vid till exempel en 

enkätundersökning. Med djupintervjuer säkerställer vi även vår uppsats tillförlitlighet 

då intervjuer medför att informanterna kan tala friare och att forskaren kan be om 

förklaringar och förtydligande av begrepp, något som inte fungerar vid kvantitativa 

undersökningar.  

Det finns såväl fördelar som nackdelar med genomförandet av intervjuer per telefon. 

Bland fördelarna kan nämnas att informanten inte påverkas av intervjuarens 

karakteristika såsom utseende och mimik (Bryman & Bell, 2007). Nackdelarna med 

telefonintervjuer inbegriper exempelvis att intervjuarna inte kan observera 

informantens minspel och uttryckssätt då denna besvarar frågorna (Bryman & Bell, 

2007). Kroppsspråket kan i vissa fall vara ett kraftfullt komplement till det verbala 

svaret.  

Det finns självfallet även såväl nackdelar som fördelar med intervjuer på plats hos 

informanten. Informanten kan påverkas av intervjuarnas utseende och kroppsspråk, 

vilket kan vara en nackdel. Om intervjuarna exempelvis bär något klädesplagg eller 

har en tatuering som informanten inte tycker om kan detta påverka dennes benägenhet 

att svara på frågorna som ställs. Bland fördelarna märks möjligheterna att tolka mimik 
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och kroppsspråk och utnyttja dessa signaler till att ställa motfrågor och uppmana 

informanten till att utveckla sina svar. Dessutom finns fördelen att intervjuerna 

säkerställer källans samtidighet och aktualitet (Rienecker & Jørgensen, 2008). 

Den största nackdelen är att vi, i egenskap av intervjuare, kan ha påverkat 

intervjuresultatet, detta kallas intervjueffekten eller kontrolleffekten (Larsen, 2009). 

Vi har däremot försökt att vara så neutrala som möjligt under intervjuerna och inte 

försökt påverka informanterna. Vidare kan faktorer som vårt kön, sociala bakgrund 

och etniska tillhörighet ha påverkat informanten (Bryman & Bell, 2005).  

Vi är medvetna om de begränsningar som genomförandet av intervjuer medför, som 

till exempel försvårandet av att få en bra överblick över de givna svaren för att kunna 

göra det möjligt att jämföra svaren. Informanten kan även ha svårare att ge 

sanningsenliga svar då denne inte är anonym eller svarar något som han/hon tror vi 

vill höra för att göra ett gott intryck eller dölja information. Det kan även finnas ett 

visst mått av osäkerhet vad gäller studiens pålitlighet då intervjuobjektens svar 

möjligen kan skilja sig över tiden (Bryman & Bell, 2005). Vi anser dock att denna 

risk är av mindre betydande vikt då de teorier och arbetsmetoder som informanterna 

använder sig av i sitt arbete troligen inte kommer att förändras väsentligt under den 

närmsta tiden, detta kan vi dock inte med säkerhet avgöra. 

Praktiskt genomförande 
I detta avsnitt presenterar vi tillvägagångssättet för insamlandet av de primärdata vi 

processar i vår studie. Detta är viktigt för att läsaren skall kunna bedöma studiens 

tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. 

Intervjuer 
Vi har utfört intervjuer med anställda på företag som har erfarenhet av co-branding 

för att underbygga det företagsperspektiv vi antagit. Informanterna har valts ut efter 

sina tjänster på respektive företag och vi har i första hand önskat intervjua personer 

med direkt inblick i samarbetet. Dessa personer har tjänster såsom inköpsdirektör, 

verkställande direktör samt delägare.  

De informanter vi använt oss av är: 

Intervju 1: Maria Bodin, inköpsdirektör Rizzo. Stockholm, 2010-04-26 
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Intervju 2: Jan Elfström, delägare Jofama, 2010-05-06 

Intervju 3: Maria Nilsdotter, VD Maria Nilsdotter Stockholm, 2010-05-07 

För att säkerställa att vi inte förvränger informantens svar eller att felaktig information 

kan uppkomma genom exempelvis spekulationer (Bryman & Bell, 2005) har vi spelat 

in samtliga intervjuer med hjälp av en diktafon. Vid samtliga intervjuer har båda 

författare deltagit, detta för att säkerställa att informanternas svar tolkas enhälligt och 

inte ur enbart en författares perspektiv. Intervjuerna genomfördes per telefon och på 

plats på informantens arbetsplats. Inför intervjuerna informerade vi informanterna om 

syftet med studien och hur intervjun skulle gå till, sedan bokades en tid in för intervju. 

På så sätt kunde informanten bättre förbereda sig på en intervju och avsätta tid för 

denna.  

Den intervjun vi genomförde personligen på plats gjordes i företagets egna lokaler 

och i ett avskiljt utrymme för att tillförsäkra att brus inte uppstod och att 

intervjumiljön var stillsam. Samtalslängden för samtliga intervjuer har varierat mellan 

cirka 20 minuter och 30 minuter beroende på informantens benägenhet att utveckla 

sina svar.  

Intervjumetod 
Enligt Bryman och Bell (2007) finns det olika intervjumetoder att använda sig av vid 

kvalitativa undersökningar vilka inkluderar bland annat ostrukturerade, strukturerade 

och semistrukturerade intervjuer. Vi har använt oss av den semistrukturerade metoden 

då vi utformade en intervjuguide att följa. Vi delade in intervjuguiden i tre 

övergripande tema: bakgrundsfrågor, samarbetsfrågor och framgångsfrågor. Inom 

varje tema ställde vi frågor avsedda att förtydliga bakgrund, samarbete och 

framgångsfaktorer i de olika co-brandingsamarbetena.  Intervjuguiden följdes inte 

slaviskt utan vi gav utrymme för informanterna att utveckla sina svar och följdfrågor 

ställdes utifrån dessa förtydliganden. Detta gör att informanten ges utrymme att friare 

svara på frågorna samtidigt som vi som intervjuare får en mer flexibel intervjumetod 

då vi kan anpassa frågornas följd efter informantens svar (Bryman & Bell, 2007). 

Flexibiliteten undergräver dock inte det faktum att samtliga frågor blir ställda till alla 

informanter och att liknande ordalag används vid varje intervjutillfälle (Bryman & 

Bell, 2005). Resultatet av detta blev att intervjuerna blev likriktade men inte lika då 
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informanternas tendenser till utveckling och exemplifiering av svaren var olika. 

Under pågående intervju var vi noga med att säkerställa att samtliga områden var 

förtydligade och att samtliga frågor blev besvarade.  

Vidare underrättades informanterna om möjligheten att vara anonym och även 

möjligheten att anonymisera företaget helt igenom vår studie. Samtliga informanter 

godkände att vi publicerade såväl namn som befattning och företagsnamn. 

Kriterier för god forskning 
Kriterierna för god forskning inom den kvalitativa ansatsen är överförbarhet, 

tillförlitlighet och pålitlighet. En introduktion av, och en diskussion om dessa följer 

nedan. 

Tillförlitlighet 
Det är av betydande vikt att forskaren vinnlägger sig om att försäkra tillförlitligheten i 

studien. Begreppet tillförlitlighet syftar till huruvida studien genomförts enligt de 

riktlinjer som finns för forskning (Bryman & Bell, 2003). För att säkerställa 

tillförlitligheten skall forskaren försäkra sig om att informanterna återges korrekt 

genom att ge dessa en möjlighet att läsa studien innan den publiceras och presenteras. 

Detta för att de skall kunna ge återkoppling på huruvida de återspeglats på ett korrekt 

sätt genom uppsatsen. Vidare är det viktigt att informanterna förstår syftet med 

studien och vilka mål forskarna satt upp för den. Som ett led i försäkrandet av en hög 

tillförlitlighet har vi försökt att maximera igenkänningseffekten i informanternas svar, 

detta genom distribution av uppsatsen till dessa innan slutlig inlämning till vår 

handledare (Larsen, 2009). På detta sätt säkerställer vi att informanterna känner igen 

sig i den bild vi återgett av dem samt att de åter konfirmerar de svar som vi analyserat 

och tolkat.  

Överförbarhet 
Begreppet överförbarhet syftar till denna studies möjlighet att överföras på liknande 

observerade fenomen i andra kontexter (Merriam, 1998). Det är viktigt att läsaren 

själv reflekterar över studiens överförbarhet och därifrån drar slutsatser.  

Vi har intervjuat Rizzo, Jofama och Maria Nilsdotter Stockholm eftersom dessa är 

företag i modebranschen. Denna bransch är väldigt välrepresenterad i co-
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brandingvärlden (Chang, 2008) och därför anser vi den vara av intresse för vår studie. 

Storleken, räknat i såväl omsättning som antal anställda varierar mellan fallföretagen, 

dessutom varierar företagens ålder mellan tre år och 90 år. Vi har endast tagit ett 

axplock av svenska modeföretag och därmed kan studerandet av andra valda företag 

generera ett annat slutresultat. Värt att nämna är också att studien genomförts i 

Sverige och att utfallet skulle kunna te sig annorlunda i utlandet där kulturella 

skillnader och andra regleringar kan påverka studiens resultat. 

Pålitlighet 
Med en studies pålitlighet avses huruvida den kan genomföras igen vid ett senare 

tillfälle och ändå uppnå samma resultat. Genom att forskarna redogör utförligt för sitt 

tillvägagångssätt försäkras en hög pålitlighetsgrad i uppsatsen (Bryman, 2002). Detta 

har vi gjort genom att, i detta metodkapitel, leda läsaren igenom våra processer för 

datainsamling och tolkning och därigenom visat hur vi praktiskt gått tillväga för att 

uppnå vårt slutgiltiga resultat.  Vidare har vår seminariegrupp och vår handledare 

aktivt kommit med konstruktiv kritik och åsikter under uppsatsprocessen, även detta 

gör att vår studies pålitlighet befästs.  

Genom att vi blottlagt våra processer och beskrivit hur vi tolkat våra data kan studien 

vid ett annat tillfälle genomföras på samma vis. Viktigt är dock att poängtera att den 

mänskliga variabeln kan spela in vad gäller exempelvis informanternas 

sinnesstämning vid intervjutillfället. Dessutom kan författarnas psykografiska och 

demografiska variabler vara olika, något som också kan ha inverkan på slutresultatet 

om studien skulle genomföras igen av andra forskare. 

Litteraturval och källkritik 
Den empiriska delen av vår studie bygger på data från de informanter vi genomfört 

intervjuer med. Vi anser inte att det finns något uppenbart belägg för att avfärda våra 

informanter som icke-trovärdiga, men däremot finns risken för ett visst mått av 

partiskhet. Med detta vill vi varna för att informanterna kan ha blivit färgade av den 

organisation de arbetar i och att de därför möjligen kan hämmas av restriktioner vad 

gäller företagsfakta och dylik information. Vidare kan det vara så att de förskönar 

processer och historik för att måla upp en bild av företaget som gör att det framstår 

som något det i själva fallet inte är.  
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Den teoretiska delen av vår uppsats är underbyggd med hjälp av flertalet böcker inom 

co-branding samt av vetenskapliga artiklar om co-branding. Eftersom utbudet av 

litteratur på co-brandingområdet är begränsat har vi även använt oss av litteratur inom 

strategi, brand management och marknadsföring för att uppnå vårt syfte. Majoriteten 

av litteraturen nämner dock co-branding i korta ordalag och det är dessa fakta vi 

använt oss av. Vi har även funnit böcker och vetenskapliga artiklar som genomgående 

behandlar co-branding och dessa har blivit kärnan i vår litteratursamling. De flesta av 

böckerna och artiklarna är skrivna under sent 1990-tal eller under 2000-talet vilket gör 

att aktualiteten säkerställts och att de teorier vi använt oss av är relevanta för 

forskning i dagsläget. Vidare är artiklarna hämtade ur tidskrifter inom området, såsom 

Journal of Marketing och Journal of Consumer Marketing, vilket gör att innehållet har 

genomgått noggrann granskning av experter inom området innan de publicerades. Av 

den anledningen anser vi att dessa artiklar är relevanta och tillförlitliga källor. 

Flertalet av böckerna har skrivits av forskare inom områdena strategi, brand 

management och marknadsföring varför vi anser att deras teorier och modeller är väl 

underbyggda och förankrade. Deras trovärdighet har vi följaktligen ingen anledning 

att ifrågasätta. Vi har diskuterat intervjumaterial och litteratur med varandra och 

därigenom förkastat sådant vi inte anser vara applicerbart på vår studie eller sådant 

som vi inte anser komma från en tillförlitlig källa.  

Vi har i ringa utsträckning använt oss av källor på Internet, det vill säga elektroniska 

källor, då vi anser att de kan komma till korta vad gäller pålitlighet och trovärdighet. I 

de fall vi har använt oss av dem har vi försäkrat oss om att det är material från källor 

som tycks ha god förankring i branschen. Vi är trots detta medvetna om att dessa 

källor också för en agenda och de kan således också vara färgade. De elektroniska 

källor vi använt har främst varit företagshemsidor från vilka vi samlat in exempel på 

co-branding vilka endast används i studiens inledande kapitel. 

Språkbruk 
I denna uppsats är svenska uttryck i viss mån beblandade med engelska diton. Detta 

för att engelska termer är allmänt vedertagna i branschen. Vid en direktöversättning 

eller en översättningstolkning av dessa uttryck riskerar vi att vilseleda läsaren om våra 

översättningar på något sätt skulle fela. Därför har vi valt att, i de fall vi inte känt oss 

bekväma med översättningar av engelska termer till svenska, låta bli att översätta. 
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Genom att låta uttrycken stå i originalspråket undanröjer vi riskerna för vilseledning 

av läsaren. 

Centrala begrepp 
Litteraturen har inte enats om någon central och universellt accepterad definition av 

co-branding utan termen används omväxlande med uttryck som till exempel 

varumärkesallians (Leuthesser et al., 2003). Vi fann dock att ett par forskare inom 

området co-branding använde sig av snarlika definitioner och valde därför att anta 

deras definitioner i denna uppsats. Blackett och Boad (1999) definierar co-branding 

som ett strategiskt samarbete mellan två företag vars varumärken, i förening, kan 

skapa positiva synergieffekter och därigenom ett ökat värde för båda parter. Detta 

värde överstiger det värde som var och ett av varumärkena kunnat skapa på egen 

hand. Leuthesser et al. (2003) menar att co-branding är kombinationen av två 

varumärken i en marknadsföringskontext för att skapa en ny, unik, produkt.  Dessa 

definitioner är snarlikna och pekar på vikten av att kombinera två varumärken för att 

skapa en unik produkt som genererar positiva synergieffekter. Anledningen till att vi 

anammat denna definition är att det ändå tycks finnas en generell uppfattning om att 

det är just kombinationen av två varumärken som skapar en unik produkt som skiljer 

co-branding från andra typer av marknadsföringssamarbeten. 

Målgrupp och kunskapsbidrag 
Denna studie riktar sig främst till företag som önskar inleda co-brandingsamarbeten. 

Det borde ligga i företagens intresse att de försäkrar sig om att de tar de kritiska 

framgångsfaktorerna som frambringats i denna uppsats i beaktande då de planerar 

arbetet med sin co-brandingstrategi. I tillägg till att vi valt företagen som målgrupp 

önskar vi också höja medvetenhetsfaktorn i forskarvärlden kring kritiska 

framgångsfaktorer för co-branding då vi, som tidigare nämnt, anser att den aspekten 

hamnat i skymundan i tidigare forskning. 

Vi är av förhoppningen att vår kartläggning av skälen och de kritiska 

framgångsfaktorerna för co-branding skall bidra till vidare forskning inom området 

och att dessa faktorer skall inta en starkare ställning i litteraturen kring co-branding. 

Vårt kunskapsbidrag kommer förhoppningsvis att underlätta för företag i inledandet 

av co-brandingsamarbetet då de kan reflektera över såväl skälen till varför de inleder 
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ett sådant som de kritiska framgångsfaktorerna som vi påvisat i de samarbeten vi har 

studerat. Genom att studera vad dessa skäl och faktorer varit i de fall som vi studerat 

kan de på egen hand förkasta eller bekräfta dem med avseende på sitt eget co-

brandingsamarbete.  

Teoretisk referensram 
Mot bakgrund av vårt syfte att utreda skälen för co-branding samt de kritiska 

framgångsfaktorer för co-branding, kommer vi i detta avsnitt behandla teorier 

väsentliga för att förstå vad co-branding är och vilka strategier det finns inom 

området. För att kunna analysera co-branding djupare fordras det först en 

genomgång av vad fenomenet branding är. Detta inleder vi med för att sedan 

introducera läsaren för begreppet co-branding. 

Branding 
Begreppet branding kommer ursprungligen från det fornnordiska ordet brandr med 

betydelsen ”att bränna”. Detta härleds till det faktum att boskapen brännmärktes för 

att signalera tillhörighet och skilja böndernas djur från varandra (Blackett & Boad, 

1999). Av detta kan vi dra slutsatsen att branding som fenomen uppkom i ett 

sammanhang långt från teoretisk forskning. Branding har historiskt sett använts för att 

signalera tillhörighet och goda intentioner men har fått en alltmer strategisk betydelse 

då varumärken idag också ses som finansiella tillgångar (Blackett & Boad, 1999).  

Aaker (2004) menar att branding kan delas upp i följande fyra komponenter, dessa 

tillsammans skall skapa en stark brand equity: 

 

 

 

 

Figur 1. Figur skapad av 
författarna, 2010-04-24 
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Varumärkeskännedom 
Varumärkeskännedom syftar till hur väl konsumenten har kunskap om ett varumärkes 

existens. Det räcker dock inte att kunden enbart är medveten om att varumärket 

existerar utan det är också viktigt att varumärket är det första och naturliga valet givet 

ett urval av liknande produkter (Jones, 1999). Vidare anser Keller (2008) att det finns 

ytterligare två anledningar till varför varumärkeskännedom är viktigt för företagen: 

I. Varumärkeskännedom kan ha en påverkan på köpbeslutet även om andra 

märken inte påverkar. En konsument har möjligen bestämt sig för att enbart 

köpa märken som är väletablerade och som hon känner igen. 

II. Varumärkeskännedom påverkar vidare även vilka varumärkesassociationer som 

uppkommer i konsumentens medvetande. Ju större varumärkeskännedom denne 

har desto fler associationer kopplas till varumärket och desto lättare har 

kunderna för att känna igen varumärket. 

Utan varumärkeskännedom kan företaget inte bygga attityder kring sitt varumärke. 

Är konsumenten inte ens medveten om varumärkets existens blir ett sådant arbete 

nästintill omöjligt (Keller, 2008).  

Uppfattad kvalitet 
På lång sikt är det kundens uppfattning av kvalitet som är det viktigaste individuella 

elementet för vinstskapande (Apéria & Back, 2004). Denna faktor har lika stor 

inverkan på lönsamhet som på marknadsandelar. Den uppfattade kvaliteten i sig 

består i hur väl en kund associerar varumärket med kvalitet (Aaker, 2004) och det är 

endast denna faktor som har visat sig driva lönsamhet.  

Kvalitet har även en viktig roll vid introduktion av nya produkter. Om ett företags 

produkt skulle få rykte om sig att vara dålig är det oerhört svårt att tvätta bort denna 

stämpel, ibland till och med omöjligt (Aaker, 2004). Melin (1999) väljer att uttrycka 

det som en erosion av förtroendekapitalet för varumärket. Det är dock viktigt att 

skilja på kvalitet och uppfattad kvalitet då konsumentens bedömning är kopplad till 

en eller två karaktäristiska drag hos en produkt som signalerar kvalitet. Det är därför 

viktigt att veta vilken information konsumenten baserar sin bedömning på (Apéria & 

Back, 2004). 
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Varumärkesassociationer 
Vilka positiva associationer ett varumärke har för en konsument är en huvudtillgång 

för ett företag. Dessa associationer är lagrade direkt och indirekt i konsumentens 

medvetande och länkas till varumärket eller till varumärkesägaren. Associationerna 

skapar värde för varumärkesägaren men även för konsumenten genom att hjälpa 

kunden att förstå informationen kring varumärket, något som kan ge tillräckligt med 

förståelse och kunskap om produkten för att det ska leda till ett köpbeslut. Skapandet 

av en positiv känsla och attityd för varumärket kan stödja en breddning av det då 

kunden redan har en positiv inställning till ursprungsprodukten. Detta skapande kan 

också bidra till att differentiering av varumärket underlättas (Apéria & Back, 2004). 

Varumärkeslojalitet 
De tre tidigare nämnda komponenterna av branding påverkar alla lojaliteten mot ett 

märke. Just konsumentens lojalitet är dessutom kärnan av brand equity. Konsumenter 

kan uppvisa olika nivåer av lojalitet mot ett varumärke. Lojalitet är viktigt då 80 

procent av alla konsumenter inte är varumärkeslojala, medan tio till femton procent 

av konsumenterna står för cirka 80 procent av ett varumärkes försäljning (Hallberg, 

1995). Enligt Baldinger och Rubinson (1996) består tolv procent av kunderna av 

mycket lojala kunder. Dessa står, i sin tur, för 69 procent av den totala 

försäljningsvolymen. Det är alltså av betydande vikt för ett företag att ta reda på 

varför kunderna är lojala till varumärket och utforska vilka värderingar varumärket 

står för hos konsumenterna.  

Branding ska hjälpa ett företag att stärka sitt varumärke och därmed sin så kallade 

brand equity, vilket är en av de immateriella tillgångarna för ett företag (Apéria & 

Back, 2004) och därigenom ett finansiellt mått på ett företags varumärke (Jones, 

1999). Jones (1999) utvecklar termen än mer och hävdar att man ofta delar in brand 

equity i tre distinkta meningar: det kan vara en separat post presenterad i 

balansräkningen (här menas då det totala värdet av varumärket i rena ekonomiska 

termer), det kan också vara ett mått på konsumenternas hängivenhet till ett visst 

varumärke och det kan dessutom vara kundernas associationer och övertygelser kring 

varumärket. Marknadsföringsaktiviteter och säljfrämjande åtgärder kan således sägas 

vara aktiviteter för att skapa brand equity (Apéria & Back, 2004).  Man kan mäta 

brand equity genom att undersöka hur mycket mer konsumenter är redo att betala för 
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varumärket. Det är däremot svårt att mäta det faktiska värdet av ett märke (Kotler, 

2007). Det är av yttersta vikt att brand equity också återspeglas i marknadens 

mottagande av produkten rent ekonomiskt, det vill säga i till exempel försäljning och 

vinster (Leuthesser et al, 2003). Majoriteten företag misslyckas med att mäta värdet 

av sin brand equity men trots detta anses det vara viktigt för företag att fastställa 

värdet av ett varumärke av olika anledningar. Brand equity skapar konkurrensfördelar 

genom att påverka till exempel en konsuments tilltro till ett varumärke och därmed 

leda till att konsumenten väljer företagets varumärke framför konkurrenternas. Genom 

att förstå brand equity kan man underlätta utvecklandet av marknadsföringsstrategier 

(Washburn J., Till B., Priluck R., 2000).  

Co-branding 
Det kan te sig underligt att ett företag, efter att ha lagt så mycket möda på att bygga ett 

varumärke skulle vara intresserat av att dela med sig av sitt dyrbara varumärke till en, i 

avseendet, främmande partner. Branding handlar om att addera värde till en produkt 

och co-branding är en värdeskapande strategi där målet är att slutresultatet har ett 

högre värde än värdet av produktens komponenter (Blackett & Boad, 1999). Detta 

görs genom att ”låna” brand equity från andra källor än sina egna (Keller, 2008). I 

egenskap av konsument förenar vi gärna varumärken i kombinationer som vi tycker 

om. Konsumenter har exempelvis mixat Bacardi med Coca-Cola långt innan några 

förslag gavs på att dessa två varumärken skulle kunna skapa en breddad produkt 

tillsammans. Många av de ”naturliga” varumärkeskombinationerna kommer snarare 

från konsumtionsbeteende hos vanligt folk än från en innovation av varumärkesägarna 

själva (Washburn et al., 2000). Givet det faktum att konsumtionen av kombinerade 

varumärken ofta sker, är det ingen överraskning att idén om en co-brandingprodukt är 

lockande för många brand managers (Washburn et al., 2000) och varumärkesägarnas 

intresse för co-branding som ett verktyg för att öka företagets brand equity har ökat de 

senaste åren (Keller, 2008).  

 

När ett företag ska lansera en ny produkt finns det enligt Kotler (2007) fyra alternativ 

av varumärkning; manufacturer’s brand, private brand, licensed brand eller co-brand. 

Co-brandingmetoden har använts länge men har på senare tid blivit alltmer populär. 

Under mitten av 1990-talet växte sådana samarbeten världen över med, i genomsnitt, 
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40 % per år samtidigt som aktörerna och samarbetena blev allt större (Blackett & 

Boad, 1999). I de flesta co-brandingfall licensierar ett företag ett annat företags 

välkända varumärke för att använda det i kombination med ens egna (Kotler, 2007). 

Huvudvarumärket äger oftast den co-brandade produkten och är huvudsakligt 

ansvarig för produktens marknadsföring, medan det sekundära varumärket agerar som 

licensgivare eller leverantör. Arrangemanget är oftast relativt enkelt ur både strategisk 

och operationell synvinkel (Leuthesser et al., 2003). 

 

Begreppet co-branding definieras enligt Blackett & Boad (1999) som ett strategiskt 

samarbete mellan två företag vars varumärken, i förening, kan skapa positiva 

synergieffekter och därigenom ett ökat värde för båda parter. Detta värde överstiger 

det värde som var och en av aktörerna skulle kunna skapa på egen hand. Co-branding 

uppstår alltså då två varumärken avsiktligen paras ihop i marknadsföringssammanhang 

(Grossman, 1997) och utmynnar i skapandet av en unik produkt (Leuthesser et al., 

2003) vilket figuren nedan illustrerar. 

     
(Figur 2: Aaker, 2004, s.166) 

Kooperationen mellan varumärkena kräver signifikant kundmedvetenhet om de 

deltagande varumärkena (Blackett & Boad, 1999). Ponera att två, för gemene 

konsument, helt okända varumärken går samman i ett co-brand, då skulle marknaden 

sannolikt inte ens bli medveten om det eftersom båda varumärken är okända. Ju 

starkare och mer välkända de båda varumärkena i co-brandingparet är, desto större 

genomslagskraft får deras produkt. Det är däremot lättare att påverka attityder till ett 

mindre välkänt varumärke, därmed blir effekten av ett co-brandsamarbete större för 

ett mindre välkänt varumärke som samarbetar med ett välkänt varumärke (Aaker, 

2004).  
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När blir ett samarbete co-branding? 
Naturen av samarbetet bestämmer ofta i vilken tidsutsträckning det löper, men klart 

står åtminstone att co-branding skall skiljas från så kallade joint promotions och joint 

ventures. Dessa fenomen utgör kortare respektive längre samarbeten än vad som kan 

klassas som co-branding (Blackett & Boad, 1999). 

Det finns många olika sorters samarbeten som företag kan välja att genomföra, till 

exempel dual branding, co-promotions, product bundling och brand extension för att 

nämna några. För att klassificera vilket sorts samarbete två företag implementerar 

måste man se till två variabler; den förväntade tidslängden av ett samarbete samt den 

potentiella mängden värdeskapande som kan genereras genom att genomföra 

någonting gemensamt. Innan företagsledningen bestämmer sig för att använda en co-

brandingstrategi kan de använda en matris för att analysera och värdera olika 

samarbetsstrategier som kopplar samman de båda ovannämnda variablerna. Matrisen 

måste innehålla en rättvis jämförelse av kostnadsutfallet av samarbetet på till exempel 

operationella kostnader och kapitalkostnader samt intäkter och tidshorisonten av 

strategin. Helmig et al. (2008) har gjort ett förslag på hur en sådan matris kan 

utformas för att åskådliggöra managerns alternativ och ge ett hypotetiskt förslag på 

positioneringen av olika varumärkesallianser, där cirkelns storlek representerar 

förväntade intäkter av strategin. 

Figur 3: Helmig et al. 2008, s. 371 
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Matrisen föreslår att co-branding vanligen är ett samarbete som upprättas under en 

relativt lång löptid jämfört med till exempel ett co-advertisingsamarbete och att den 

värdeskapande potentialen är stor. Då co-branding resulterar i att en ny produkt 

skapas, signalerar detta till konsumenten att samarbetsföretagen är engagerade på 

längre sikt jämfört med reklamallianser (som joint promotions och product bundling) 

då de senare inte är uppfattade som permanenta och de resulterar inte i ett skapande 

av en enskild, bestående produkt, som co-branding gör (Leuthesser et al., 2003). 

Blackett & Boad (1999) presenterar fyra typer av co-branding, vilket ger olika stort 

utfall av värdeskapande.  

• Medvetenhetsbyggande co-branding 

• Värdestödjande co-branding 

• Komponent co-branding  

• (Kompletterande kompetens co-branding) 

Eftersom författarna ovan anser att kompletterande kompetens co-branding snarare är 

ett samarbete av mer djupgående karaktär, än ett co-branding i den rätta bemärkelsen 

har vi valt att bortse från denna typ i vår beskrivning av olika strategier av co-

branding. 

Medvetenhetsbyggande co-branding 
Medvetenhetsbyggande co-branding handlar, som namnet antyder, om att företagen 

önskar uppnå en ökad varumärkeskännedom genom att samarbeta. Det främsta syftet 

till denna typ av samarbete är att nå nya kunder snabbt och effektivt genom att 

använda sig av sin partners befintliga kundbas. Exempel på detta är SAS EuroBonus 

samarbete med American Express i vilket SAS-kunderna tjänar bonuspoäng på 

spenderade kronor med American Express (SAS EuroBonus, 2010). SAS utvidgar sitt 

tjänsteerbjudande genom att erbjuda stödtjänster (Grönroos, 2002) samtidigt som 

American Express kommer åt SAS kunddatabas och ökar på så sätt sin 

varumärkeskännedom. Medvetenhetsbyggande co-branding är dock den typ av 

samarbete som ger minst värdeskapande för kunden, då det huvudsakliga syftet endast 

är att nå ut till fler kunder. Co-brandingstrategin fordrar även en relativt låg nivå av 

gemensamma investeringar och handlande för att få samarbetet att fungera och urvalet 

av möjliga samarbetspartners är stort (Blackett & Boad, 1999).    
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Värdestödjande co-branding 
Värdestödjande co-branding handlar om att staka ut företagens gemensamma 

värderingar i kundens medvetande för att öka varumärkeskännedomen och, i 

förlängningen, lönsamheten. Här blir valet av samarbetspartner viktigare för att lyckas 

med ett högre värdeskapande än med medvetenhetsbyggande co-branding. Genom att 

kunderna förknippar en partners värderingar och varumärkesassociationer med 

positiva upplevelser kan den andra parten dra nytta av detta för att nå nya kunder, då 

kunden känner att hon/han får mer värde från co-brandingprodukten än från en annan 

produkt (Blackett & Boad, 1999). 

Komponent co-branding   
Komponent co-branding handlar om att ett marknadsledande varumärkes produkt 

kopplas ihop med ett annat varumärke genom att ingå i den senares produkter som en 

ingrediens eller en komponent. Blackett & Boad (1999) ger exemplet på NutraSweets 

samarbete med Coca-Cola Light, NutraSweet sötningsmedlet ingår här som en 

komponent i Coca-Cola Light. Att värdeskapandet når en högre nivå än 

värdestödjande co-branding beror på att där finns en identifierbar fysisk komponent i 

produkten som säljs till kunden som ökar den totala produktens värde och urvalet för 

en samarbetspartner är oftast litet. 

Skäl till co-branding 
Ett co-brandingsamarbete kan generera en rad fördelar som är goda skäl till att 

använda strategin. Vi kommer nu att presentera ett antal sådana anledningar med 

medföljande fördelar. Innan dess ska dock sägas att ett samarbete inte kan förväntas 

förverkliga alla nyttor. Samarbetet borde dock uppfylla minst en av nedanstående skäl 

för att rättfärdiga samarbetet. 

Trovärdig varumärkesbreddning 
Att använda sig av co-branding är ett sätt att enkelt skapa ett varumärke vilket ibland 

är svårt utan partnerns trovärdighet inom ett visst område. En studie av Kodak visade 

att för en fiktiv underhållningsprodukt svarade 20 procent av de tillfrågade att de 

skulle köpa produkten under namnet Kodak och 20 procent sa att de skulle köpa 

produkten under namnet Sony. Hela 80 procent skulle dock köpa produkten om den 

såldes under båda varumärkena. Implikationen var alltså att kombinationen av 
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varumärkena skulle representera en fördel som inte blev trovärdig om endast ett av 

varumärkena namngavs på produkten (Aaker, 2004). 

Med co-branding kan det även bli mindre dyrt att nå en viss association och ta mindre 

tid i anspråk än om ett företag skulle göra det själv. Co-brandingsamarbetet tillför 

därmed ett ökat intresse, acceptans och trovärdighet (Aaker, 2004).  

Riskreduktion 
Att skapa ett nytt varumärke är ett mycket kostsamt alternativ och vid breddning av 

sitt redan existerande varumärke riskerar man att hamna för långt bort från sin 

kärnprodukt. Då är co-branding ett sätt att ta sig in på en ny produktmarknad och 

samtidigt minimera risker då varje varumärke kan hålla sig kvar vid sitt ursprung och 

sin image men samtidigt ger den co-brandade produkten en förstärkt dimension 

(Aaker, 2004). Samarbetet gör det även svårare för redan existerande produkter på 

den marknaden att konkurrera med en co-brandad produkt (Blackett & Boad, 1999). 

Reduktion av investeringsbehovet i varumärkesbyggande 
Ännu en fördel med co-branding är att produkten kan marknadsföras med minimala 

investeringar då produkten kan dra nytta av det redan befintliga varumärkets 

medvetenhet i konsumentens minne (Aaker, 2004). Man behöver alltså inte investera i 

själva varumärkesbyggandet vilket, i sin tur, innebär att samarbetet kommer generera 

en snabbare avkastning på de marknadsinvesteringar man gör än om man skulle 

investera som enskilt företag. Företaget måste dock aktivt kommunicera till 

marknaden att ett co-brandingsamarbete genomförs. Synergin av två välkända 

varumärken som snabbt får respons från konsumenten kan bidra till att produkten gör 

en omedelbar prestation på marknaden. Detta då igenkännandet och trovärdigheten av 

produkten går snabbare med hjälp av två varumärken och mindre investeringar krävs 

på reklam och marknadsföring, då man är två parter som delar på kostnaderna 

(Blackett & Boad, 1999). 

Försvara sig mot konkurrenter 
Om en konkurrent är på väg att skapa en strategiskt viktig position som svar på en 

marknadstrend, kan det vara kritiskt för ett annat företag att göra detsamma. Man vill 

som företag då gärna se till att man har stor sannolikhet till framgång genom att följa 

samma marknadstrend utan tidsfördröjande aktiviteter som testperioder, vilket co-
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branding kan möjliggöra (Aaker, 2004). Genom att skapa en co-brandingprodukt 

minimerar man även risken för att konsumenten skulle välja en konkurrent, då den 

nya produkten kan tillfredställa konsumentens variationssökande beteende genom att 

erbjuda sitt vanliga varumärke men i en ny kategori och tillsammans med ett nytt, 

spännande varumärke och därmed bevara konsumentens varumärkeslojalitet (Helmig 

et al., 2008). 

Förhöjd kvalitet och erhållet prispremium 
Konsumenten kan bättre bedöma kvaliteten i ett varumärke när det märket är allierat 

med ännu ett varumärke. Företagens dubbla varumärkning resulterar i att co-brandet 

signalerar högre kvalitet jämfört med en produkt som bara bär ett varumärke (Helmig 

et al., 2008). Att kommunicera hög produktkvalitet till marknaden, som från 

brandingteorin benämns som den enda lönsamhetsdrivande variabeln, blir lättare 

speciellt om differentieringen är låg för övrigt i produktkategorin. Då kan man 

förmedla till konsumenterna att produkten är en som verkligen sticker ut bland de 

annars relativt odifferentierade produkterna (Blackett & Boad, 1999). Om co-

brandingstrategi utförs för att signalera en ökad kvalitet, är denna strategi endast 

värdeskapande om det finns ett tillräckligt stort antal aktuella eller potentiella köpare 

som lägger vikt vid produktkvalitet. Då kommer denna kvalitetshöjning genom co-

branding generera signifikant ökad försäljning (Rao & Ruekert, 1994).  

Genom att framhäva den ökade kvaliteten som två varumärken bidrar med i produkten 

som konsumenten känner igen och som ger kunden ökade fördelar med att köpa 

produkten, oftast med en väldigt liten adderad kostnad, möjliggör samarbetet att man 

kan ta ett prispremium för produkten (Blackett & Boad, 1999). 

Underlätta etablering på utländska marknader 
Globaliserandet av varumärket genom internationell expansion kan vara ett skäl till 

varumärkessamarbete (Chang, 2008). Det blir enklare att etablera sig på nya 

marknader genom att ta hjälp av ett redan lokalt väletablerat varumärke för att 

maximera sina chanser att lyckas på den nya marknaden. Konsumentens utvärdering 

av co-brandingprodukten förbättras nämligen om ett okänt utländskt varumärke 

samarbetar med ett välkänt nationellt varumärke (Helmig et al., 2008). Co-branding 

minimerar även investeringsbehov vid etablering på ny marknad eller sektor då man 

istället för att köpa upp andra företag, som är oerhört kostsamt, samarbetar med en 
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aktör som redan finns på marknaden och undgår därmed ett stort kapitalanvändande. 

Man undviker på liknande sätt etableringshinder där lagstiftningen begränsar antalet 

licensierade operatörer eller där planeringstillstånd krävs för att etablera en viss form 

av företagsamhet (Blackett & Boad, 1999). 

Assimilering av positiva värden från partnervarumärket  
Co-branding kan erbjuda de positiva värden som man associerar med till exempel 

välkända välgörenhetsorganisationer, som Världsnaturfonden, WWF. Företaget kan 

då bli uppfattat som ett varumärke med ”varmare” eller ”vänligare” image för 

konsumenterna. Just co-branding med dessa typer av organisationer ökar mycket då 

företag har börjat ta mer samhälls- och miljöansvar (Blackett & Boad, 1999), så kallat 

Corporate Social Responsibility (CSR). Att ta samhällsansvar går utöver de vanliga 

kraven i lagar och avtal för företag, men idén med CSR är att socialt företagande kan 

ha ett direkt ekonomiskt värde (Löhman & Steinholtz, 2003). 

Co-brandings effekt på brand equity 
Washburn et al. (2000) menar att co-branding är en vinnande strategi för båda 

samarbetsparter då co-brandingprodukten verkar ha inflytande över den uppfattade 

brand equity hos konsumenten, oavsett om varje varumärke är uppfattat som att ha en 

hög eller låg brand equity. Även då man förenar ett varumärke med låg equity med ett 

varumärke med hög equity, finns det inga riktiga bevis på att några negativa effekter 

skulle uppstå, däremot visar forskningen av Washburn et al. (2000) att co-

brandingprodukten verkar generera större fördelar för varumärket med låg equity. Då 

stora varumärken tjänar lite på samarbetet i form av att skapa brand equity från co-

brandingprodukten, erhåller det stora varumärket dock ökad försäljning och ökar sin 

marknadsföringsvidd för varumärket. Co-brandingprodukten tillåter även företaget att 

expandera sitt varumärke på områden där den för tillfället inte är närvarande eller har 

relativt svag equity och detta utan att riskera varumärkets kärnvärden (Washburn et 

al., 2000). 

Synergieffekter 
Ett co-brands inverkan på marknaden kan bli större än väntat när det finns riktiga 

synergier mellan varumärkena när associationerna av varje varumärke är starkt och 

kompletterande.  (Aaker, 2004). Det finns både positiva och negativa effekter av co-
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branding, så kallade synergieffekter. För att synergieffekter ska uppstå är tiden en 

viktig aspekt. Ju längre ett co-brandingsamarbete varar desto större är chansen eller 

risken för uppkomsten av synergieffekter (Apéria & Back, 2004).   

De positiva effekterna innebär en förstärkt varumärkespositionering och möjlighet till 

att klargöra eller stärka dess image och meddelande (Apéria & Back, 2004). Om varje 

varumärke är starkt inom olika kategorier skapar kombinationen av varumärken 

därmed att konsumenten upplever en starkare dragningskraft till varumärket och en 

ökad brand equity (Kotler, 2007). Den allmänna förutsägelsen är att det företags 

kärnprodukter som ligger närmast co-brandingprodukten är det som upplever större 

positiva synergieffekter. Andra förutspår dock att det är det svagaste företaget som 

kommer att uppleva de största positiva synergieffekterna (Shocker, 1995). 

De negativa effekterna som kan uppstå är att varumärkets ursprungsimage kan ändras. 

Detta kan leda till att produkten kan bli konsumerad av en annan målgrupp än den som 

företaget vill bli associerad med (Apéria & Back, 2004). Om företaget väljer fel 

partner eller om det går dåligt för partnern eller denne får dålig publicitet, blir 

företaget även associerad med dessa negativa händelser (Kotler, 2007). Däremot blir 

attityder till mer välkända varumärken mindre influerade av co-brandingen än vad 

mindre välkända varumärken blir, detta är i linje med vad forskningsresultat historiskt 

sett visar om att en konsuments uppfattning av ett välkänt varumärkes attityd, är högst 

resistent mot attitydförändring (Leuthesser et al., 2003). Med co-branding ger 

marknadsföraren även upp viss kontroll och får svårare att hantera att det bara är 

relevanta associationer som överförs till sitt varumärke är svårt i samarbetet med ett 

annat varumärke (Keller, 2008). Vidare kan förvaltandet av co-brandingprodukten 

resultera i större komplexitet från en operationell synvinkel, då det kräver en 

anpassning av minst två företags intressenters affärsintressen. Varje beslutstagande 

angående vilken av de många möjliga strategier som finns som skulle vara att föredra, 

kräver en detaljerad analys över de påföljande kostnader och intäkter som kan uppstå. 

Denna analys baseras på specifika företagsledningsmål och på den situationsspecifika 

omgivningen (Helmig et al., 2008).  

Även om co-branding kan medföra många positiva effekter, får ett företag inte 

överanvända strategin då antalet samarbeten ett företag genomför kan orsaka problem. 

Om företaget blir associerat med för många produkter och varumärken med olika 
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images, kan co-branding eliminera vad basvarumärket faktiskt står för. Då har 

varumärkets basassociationer blivit försvagade (Apéria & Back, 2004). 

Forskningsresultat tyder dock på att huvudvarumärket i ett co-brandingpar löper större 

risk än sekundärvarumärket; det vill säga det varumärke som inte har det tongivande 

inflytandet på samarbetet. Sekundärvarumärket i ett co-brandingpar är relativt immunt 

mot negativa synergieffekter, speciellt om det är ett välkänt och respekterat varumärke 

(Leuthesser et al., 2003). Även om det är möjligt för negativa synergieffekter att 

uppstå som gör att konsumenten kommer tycka sämre om varumärket, är dessa 

sannolikt ovanliga, annars torde inte varumärkena överleva på marknaden efter ett 

samarbete (Völckner & Sattler, 2006). 

Kritiska framgångsfaktorer 
Forskningen och teorierna om co-brandings kritiska framgångsfaktorer är hittills svagt 

utvecklade och många forskare försöker att konstruera en teoretisk referensram för att 

ringa in detta fenomen inom co-branding. De som har studerat området, däribland 

Helmig et al. (2008), Chang (2008) och Leuthesser et al. (2003), har gett olika förslag 

och variabler, men uppmanar samtidigt till att ifrågasätta och testa deras forskning om 

de kritiska framgångsfaktorerna.  

Matchning 
Co-brandings kritiska framgångsfaktorer kan skilja sig åt, då varje co-brandingfall är 

unikt och därmed kan kriterierna som är mest passande vara olika för varje specifik 

situation (McKee, 2009). Man borde dock främst ta hänsyn till hur väl företagen 

matchar varandra då forskning visar att om parterna för ett co-branding är fullgott 

matchade, det vill säga om strategin är välgrundad och om slutprodukten är attraktiv 

och önskvärd, är chanserna goda för att båda varumärkena ska kunna dra fördel av 

samarbetet (Blackett & Boad, 1999). För att ett co-branding, som med fördel ska 

representera olika produktkategorier, ska fungera är det viktigt att företagen passar 

ihop rent logiskt för konsumenten. Det skulle kanske uppfattas som märkligt och 

olämpligt om till exempel lyxvarumärket Gucci skulle samarbeta med exempelvis 

lågprisbutikskedjan Lidl. Företagens varumärken måste förmedla samma image, 

personlighet, kvalitet och association (Apéria & Back, 2004).  Viktigast menar Keller 

(2008) är den logiska matchningen av företagens värderingar, mål och förmågor för 

att uppnå en god balans och för att kombinationen av varumärkes- och 
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marknadsföringsaktiviteter ska maximera fördelarna och minimera nackdelarna från 

de individuella varumärkena. När man talar om varumärkesmatchning menar man 

alltså matchning av produktattribut och dess fördelar och även med hänsyn till 

företagsvärderingar och företagsfilosofi (McKee, 2009). 

Flertalet variabler spelar, som synes, in då man talar om matchning, något som har 

komplicerat en begreppsmässigt universellt accepterad definition av matchning. Om 

definitionen av matchning hade varit klart uttalad skulle det finnas en möjlighet att 

brand managers hade kunnat använda denna kunskap för att kunna påverka 

marknaden till att tro att en god matchning mellan två varumärken finns (Völckner & 

Sattler, 2006). Detta kan leda till att kunden drivs mot ett köpbeslut som denne 

möjligen inte hade effektuerat annars. 

Marknadskommunikation 
En kritisk punkt för att påverka hur framgångsrik en co-brandingprodukt blir är hur 

företagen för sin marknadskommunikation och hur involverade båda företagen är i 

produkten (Helmig et al., 2008). Detta är en viktig faktor då det är en av de få som 

företagen har en chans att påverka på kort sikt, då marknadskommunikationen är 

något företagen har stor kontroll över. Det enda som sätter gränser för 

marknadskommunikationen är hur stor finansiell kapacitet co-brandingprodukten har 

att tillgå (Völckner & Sattler, 2006). Marknadskommunikationen är betydelsefull då 

frågan om vilket varumärke som egentligen är ägare till produkten kan dyka upp. 

Därmed måste företagen aktivt kommunicera till marknaden att de utför co-branding 

och därigenom öka konsumentens medvetenhet och kunskap om produktens 

användbarhet. Annars kan konsumenten inte bygga associationer till produkten och 

produkten får då varken ökad image (Apéria & Back, 2004) eller ökat sug från 

marknadens konsumenter och återförsäljare (Völckner & Sattler, 2006). Co-

brandingparet måste alltså omsorgsfullt koordinera sin reklam, sina säljfrämjande 

åtgärder och sina övriga marknadsföringsinsatser. De måste även sätta stor tillit till att 

båda parter kommer att vårda den andres varumärke väl (Kotler, 2007). Det 

sistnämnda är väl så viktigt, då co-brandingproduktens uppfattade kvalitet stöds av 

marknadskommunikativa aktiviteter, vilket är angeläget för de konsumenter som inte 

känner till ett av varumärkena, som då kommer att lita mer på yttre tecken av 

produkten. Att ständigt utsätta konsumenten för upprepad exponering av co-
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brandingprodukten, kan påverka konsumentens uppfattning av de två varumärkenas 

matchning. Kraftigare marknadsföring av co-brandingprodukten hjälper alltså 

konsumenten att identifiera fler delade attribut mellan de två samarbetande 

varumärkena och leder till högre uppfattad matchning (Völckner & Sattler, 2006). 

Differentiering 
För att lyckas med stärkandet av sitt varumärke, är det önskvärt att partnerföretaget 

innehar en kompletterande association i konsumentens medvetande, alltså en 

association som det andra företaget inte har (Apéria & Back, 2004). 

Produktkomplettering kan vara en kritisk faktor då kompletteringen tillåter co-brandet 

att få de önskvärda kvaliteterna från båda varumärkena överförda (Leuthesser et al., 

2003). Produkten måste alltså innefatta synliga fördelar från båda varumärkena för 

kunden, som kollektivt representerar en differentiering. Att endast ha liknande 

konsumenter eller associationer är inte tillräckligt om fördelarna inte är befintliga. De 

samarbetande företagen har båda en drivande roll och genom att samarbeta profiterar 

båda varumärkena på varandra genom att stärka sitt varumärkeslöfte och sin 

differentiering (Aaker, 2004).  

Överföra brand equity 
Keller (2008) menar att ett framgångsrikt co-brand uppstår om båda varumärkena 

separat överför brand equity till co-brandet med tillräcklig varumärkeskännedom, med 

betryggande, starka, fördelaktiga och unika associationer samt positiva känslor och 

uppfattningar från konsumenten. Man är alltså till viss del avhängig ett annat 

varumärkes brand equity (McKee, 2009) och dess varumärkesövertygelse (Völckner 

& Sattler, 2006). Ett varumärke som har starkare varumärkesövertygelse medför att 

konsumenter som tycker om eller litar på varumärket, borde ha fler gynnsamma 

åsikter om varumärkesattributen och större förtroende till det än en konsument som 

inte tycker om varumärket. Genom att relatera den nya direkta erfarenheten med 

varumärket för en konsument genom co-branding, kan varumärkets relevans för 

konsumenten öka och därmed generera en starkare förbindelse mellan konsument och 

varumärke, (Völckner & Sattler, 2006) något som gör att kunden blir mer benägen att 

testa den nya produkten och medför att produkten har en större chans att lyckas på 

marknaden. Washburn et al. (2000) menar dock att det inte är något ovanligt med att 



	  
	  

	   33	  

företag missar att göra denna uppföljning som alltså innebär en direkt mätning av sin 

brand equity.  

Vikten av de olika kritiska framgångsfaktorerna 
Sammanfattningsvis har man i tidigare forskning ansett att matchning, 

marknadskommunikation, differentiering och överförbar brand equity är kritiska 

framgångsfaktorer och man har ansett att faktorerna är i princip lika viktiga. Detta har 

dock visat sig vara falskt och vikten av de olika framgångsfaktorerna har varierat 

väsentligt (Völckner och Sattler (2006). Mätningen av relativ vikt av kritiska 

framgångsfaktorer är emellertid oerhörd komplex, men Völckner och Sattler (2006) 

menar baserat på sina empiriska resultat, att det är matchningen som har den tyngsta 

inverkan jämfört med andra kritiska framgångsfaktorer. Vidare beskriver Völckner 

och Sattler (2006) att det finns en relation mellan de olika kritiska 

framgångsfaktorerna och att de tillsammans stärker varandra. Exempelvis kunde den 

uppfattade matchningen förstärkas med hjälp av marknadskommunikation. 

Empiri 
Följande avsnitt behandlar våra insamlade data från de intervjuer vi genomfört med 

personer från fallföretagen. Avsnittet inleds med en introduktion till respektive 

fallföretag. Vidare beskrivs deras co-brandingsamarbeten samt vad varje företag 

anser vara kritiska framgångsfaktorer. 

Fallföretag 

Rizzo 
Rizzo erbjuder skor och accessoarer i det övre pris- och kvalitetssegmentet och är 

ledande i det segmentet i Norden. Kollektionerna sträcker sig från klassiska skor till 

mer trendiga modeller och större delen av skokollektionen tillverkas i Italien. 

Produkterna präglas av kvalitet och klassisk design, men det är även viktigt att skorna 

är användbara och bekväma. Rizzo grundades 1977 av italienaren Rudolfo Castelucci 

och är idag ett affärsområde under Venue Retail Group AB och driver för närvarande 

17 butiker i Sverige, Norge och Finland. Rizzo riktar sig till modemedvetna och 

köpstarka kvinnor och män, i åldrarna 25-45 år, främst boende i storstadsområden och 
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butikerna erbjuder en blandning av såväl egna som externa varumärken. Därutöver 

har Rizzo ett varuhuskoncept som idag omfattar totalt fyra butiker på Nordiska 

Kompaniet (NK) i Stockholm och i Göteborg samt Egertorget i Oslo. 

Varuhuskonceptet satsar i hög grad på exklusiva internationella varumärken.  

Co-branding med Acne 
Den 17:e juli 2009 släpptes ankelstöveln Pistol Boot Low i samtliga Rizzobutiker i 

Sverige, Norge och Finland. Denna lansering föranleddes av ett möte mellan en av 

Rizzos inköpare och en av det svenska klädmärket Acnes säljare under våren 2009 

som hade en god relation till varandra. Acne hade tidigare levererat sina egna skor till 

Rizzo för försäljning genom deras butiker men nu intresserade sig företagen för 

varandra på ett annat plan, nämligen genom ett samarbete kring en specifik sko. 

Inköparen från Rizzo kläckte idén att designa om Acnes populära stövel Pistol till en 

ankelstövel då en sådan modell ansågs vara mer kommersiell och lättare att sälja. Det 

var viktigt för Rizzo att säkerställa att produkten var kommersiell nog att sälja i sina 

vanliga butiker. Parterna diskuterade sedan vidare kring exklusivitet, vilket var av 

yttersta vikt då det var ett av Rizzos skäl att inleda samarbetet. Det beslutades att 

Rizzo skulle åtnjuta exklusivitet till skorna i Norge och Finland samt att de under 1 ½ 

månad även skulle få exklusivitet i Sverige innan Acne själva fick sälja skon. Inga 

konkurrerande skobutiker fick någonsin saluföra skon utan endast Rizzo och efter 

exklusivitetens utgång även Acne. Det faktum att produkten senare såldes även i 

Acnes butiker i Sverige ansåg Maria Bodin, höjde statusen på produkten då den blev 

mer haussad.  

Enligt Maria Bodin såg Rizzo en klar fördel i att samarbeta med ett, i branschen, 

uppmärksammat och omtalat märke som Acne. Acne är ett yngre företag som innehar 

en högre modegrad än vad Rizzo har. Ett av skälen för att inleda samarbete med Acne 

var att de ville att Rizzos varumärke skulle bli associerat som mer ungt och trendigt. 

Tack vare Acnes uppmärksamhet fick Rizzos samarbete med dem mycket utrymme i 

pressen, då de var de enda som skulle komma att sälja skon och därigenom ökade 

kännedomen om såväl varumärket Rizzo som Acne.  

Samarbetets uppbyggnad var av ad hoc-karaktär och få formella avtal slöts mellan 

parterna. Överenskommelser per e-mail betraktades som avtal och hela samarbetet 

präglades av denna informalitet. Samma vinst- och kostnadsfördelning, det vill säga 
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50/50, användes vid detta samarbete som vid vanliga leverantörsavtal med Acne. 

Skon sålde väldigt bra i samtliga länder och butiker och exponeringen i såväl pressen 

som i bloggvärlden var god. Rizzo nådde ut till en annan sorts kund än vad de 

vanligen gör, något som hon anser vara väldigt positivt. Vidare nämner hon att skälet 

till co-branding i modebranschen ofta är att skapa skriverier om produkten i fråga. 

Trots att exponeringen i bloggvärlden och i tidningar var god anser hon att Rizzo 

kunde ha exponerats mer vad gäller exempelvis frontningen i butikerna, i 

marknadskommunikationen samt på själva produkten i form av en etikett i skon där 

även Rizzos namn stod med.  

Maria Bodin talar vidare om några av riskerna med att inleda ett samarbete av denna 

typ. Hon understryker att det var viktigt för Rizzo att skon var kommersiell och att 

den gick att sälja. Det föreligger alltid en risk att en produkt blir annullerad eller att 

den helt enkelt inte går att sälja till den målgrupp man riktar sig till.  

Maria Bodin anser att det var flertalet olika faktorer som gjorde att samarbetet mellan 

Rizzo och Acne blev framgångsrikt. Kommunikationen mellan företagen är något hon 

lyfter fram som väldigt viktigt för att ett samarbete av detta slag skall fungera. 

Pålitlighetsaspekten i kommunikationen är av betydande vikt för att båda parter skall 

känna att de speglas korrekt i marknadskommunikationen och att en av dem inte blir 

överkörd i processen. Maria Bodin poängterar vidare vikten av den externa 

kommunikationen, det vill säga ut mot konsumenterna på marknaden. För att lyfta 

fram det faktum att det är ett tvåpartssamarbete måste denna vara effektiv och riktad 

till rätt målgrupper, detta för att skapa intresse från presskåren och ”spring till 

butikerna”. Maria Bodin understryker vidare att kommunikationen måste vara 

enhetlig för att kunderna inte ska bli förvirrade kring vilken avsändare produkten har. 

Dessutom är det viktigt att pressreleaser går ut med information om samarbetet för att 

haussa produkterna och tydliggöra att det rör sig om ett co-brandsamarbete. 

Koordinationen av hela processen, från produktion till frontning i butik, mellan de 

olika företagen är också något Maria Bodin anser vara viktigt då ett samarbete av 

denna karaktär genomförs.  

Sammanfattningsvis är, enligt Maria Bodin, Rizzo väldigt nöjt med samarbetet och 

anser det vara en framgång såväl med ekonomiska mått mätt som med den exponering 

de fick i samband med produktens lansering och försäljning. Samarbetet möjliggjorde 
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för Rizzo att höja medvetenheten om sitt varumärke hos Acnes befintliga kunder och 

därigenom möjliggöra en expansion av sin kundbas. Maria Bodin anser dock att Rizzo 

kunde exponerats än bättre under samarbetets gång för att på så sätt dra nytta av 

samarbetet ännu mer.  

Maria Nilsdotter Stockholm 
Maria Nilsdotter tog examen från den treåriga utbildningen i smyckedesign vid 

Central Saint Martins College of Art and Design i London, i juni 2007. Maria 

Nilsdotter skapar handgjorda smycken med utgångspunkt från en historia, fantasi eller 

en känsla. Smyckena vill Maria Nilsdotter att man ska se på som bärbar konst men 

med en humoristisk sida med glimten i ögat. Hon lägger ofta till ett kontrasterande 

eller överraskande element i sin design då hon vill att det ska kännas seriöst men 

lekfullt på samma gång. Smyckena är av högsta standard och är utformade av ädla 

metaller och ädelstenar och det är viktigt för Maria Nilsdotter att varje verk är tidlöst 

och gjort för att hålla. Maria Nilsdotters målgrupp är främst ”trendiga människor som 

gillar unika produkter” men någon speciell åldersgrupp anser hon inte att hon riktar 

sig till. Hennes hantverk riktar sig till såväl män som kvinnor, då hon tillverkar såväl 

manschettknappar som halsband, dessutom är flertalet av hennes designer unisex. 

Co-branding med Whyred 
Maria Nilsdotter Stockholm presenterade en smyckeskollektion för hösten och våren 

2009 tillsammans med det svenska klädmärket Whyred. Smyckena är inspirerade av 

klassiska uniformella element vilka i likhet med Whyreds klädkollektion, Mr & Mrs, 

fått en tvist för att på så sätt sticka ut och bli unika. Hösten 2007 togs den första 

kontakten mellan Maria Nilsdotter och Whyred. Denna kontakt togs på Whyreds 

initiativ, främst genom Whyreds chefsdesigner Roland Hjorth. Maria Nilsdotter 

tackade ja till ett samarbete eftersom hon anser att Whyred gör väldigt bra produkter 

och att de passar in på hennes stil som smyckedesigner. Hon ansåg att Whyreds och 

hennes eget varumärke matchade varandra bra och Whyred var ett varumärke hon 

gärna syntes tillsammans med. Skälet till detta var att Whyred är ett framgångsrikt 

företag och de är välkända inom såväl modebranschen som pressvärlden och att 

sammankopplas med deras varumärke är en mycket god referens för framtiden. 

Dessutom kände Maria Nilsdotter att det kunde vara roligt att arbeta för någon annan 
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och att ta idéer från någon annans kollektion, då hon i vanliga fall arbetar på egen 

hand utifrån egna tankar och idéer.  

Vad gällde fördelning av kostnader så delades dessa inte helt jämnt mellan parterna 

utan Whyred stod för samtliga materialomkostnader medan Maria Nilsdotter stod för 

sin arbetade tid och de kostnader som uppkom i samband med det. Vinsten delades 

mellan de båda parterna, det är dock oklart exakt hur denna vinstfördelning såg ut då 

Maria Nilsdotter inte kunde erinra sig om den. Eftersom Maria Nilsdotter har sin 

smyckeverkstad på eget håll hölls frekventa möten mellan henne och Whyred för att 

hon skulle visa upp sina skisser och prover på de smycken hon tillverkat under den 

gemensamma labeln. Dessa skisser och prover gav Whyred kommentarer, idéer samt 

förslag till förändringar på. 

Co-brandet kallades ”Maria Nilsdotter för Whyred” och marknadskommunikationen 

tog sig främst uttryck genom pressdagar och pressreleaser i samband med lanseringen 

av produkterna. I de saluförande butikerna, det vill säga i Whyreds egen butik samt 

via deras hemsida, tog sig co-brandet uttryck genom att båda varumärken var tryckta 

på askar och annat material relaterat till de designade smyckena.  

Maria Nilsdotter framhäver betydelsen av god planering för att ett samarbete av detta 

slag skall fungera. Som vid alla andra projekt måste man ha god framförhållning och 

koordinera de olika momenten för att få ut så mycket som möjligt av samarbetet. 

Vidare anser hon att matchningen av partner är enormt viktigt för att co-branding 

skall fungera. Det är viktigt att parternas förhållande är dynamiskt och att varje part 

ger den andra något i utbyte av samarbetet. De behöver inte nödvändigtvis vara 

enhetliga och likriktade utan det måste finnas någon form av växelverkan för att 

samarbetet skall ge någonting. 

Samarbetet mellan Whyred och Maria Nilsdotter anses, enligt Maria Nilsdotter, vara 

en framgång. Samtliga smycken i den begränsade kollektionen sålde slut och Maria 

Nilsdotters varumärke exponerades i såväl press som i modebranschen, men Maria 

Nilsdotter framhäver också att publiciteten i bloggvärlden var av stor betydelse även 

den. Maria Nilsdotter kunde inte komma på några nackdelar alls med samarbetet. Hon 

nämner att det ofta i samarbeten mellan företag förekommer affärer på ojämlika 

villkor, det vill säga att en part dominerar den andra. Hon vill framhäva det faktum att 

så inte var fallet i henne co-brandingsamarbete med Whyred. Den enda 
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förbättringspunkt hon ansåg att hon hade kunnat genomföra var att tillverka smyckena 

i en större upplaga samt att se till att tidsplaneringen var bättre. 

Jofama 
Jofama är ett av Skandinaviens största och äldsta modeföretag som fokuserar på 

skinnprodukter. Företaget specialiserar sig på motorcykelkläder och skoterkläder men 

har även en mängd modeprodukter i skinn. Företaget grundades 1926 i Malung i 

Dalarna, och har sedan dess levererat skinnprodukter i hög kvalitet till hela Europa. 

För Jofama är det viktigt att de tillverkade produkterna håller hög kvalitet samtidigt 

som de har en hög modegrad. Även om företaget är anrikt och gammalt har de en ung 

framtoning i sin marknadskommunikation exempelvis genom användandet av 

modebloggare i reklamkampanjer samt genom att använda sig av mikrobloggen 

Twitter och av en företagsblogg skriven av Jofama. Jofamas främsta målgrupp har 

krupit ned i åldrarna, speciellt sedan de började med designsamarbeten, vilket har 

varit ett mål för att komma åt en kräsen kundgrupp enligt Jan Elfström. Jofama har 

genomfört designsamarbeten tidigare med bland andra modebloggerskan Kenza, 

smyckedesignern Efva Attling och klädesdesignern Lars Wallin. 

Co-branding med Lars Wallin 
Priset på skinnprodukter har länge pressats nedåt, 

men Jofama har velat utveckla skinnet och därmed 

kunna ta ut ett prispremium genom att bygga 

varumärket Jofama. Ett sätt att göra det var genom 

designsamarbeten. Samarbetet mellan Jofama och 

stjärndesignern Lars Wallin genomfördes under 

hösten 2009 och innefattade såväl skinnjackor som 

accessoarer. Co-brandingprodukterna fick labeln 

”Lars Wallin proudly for Jofama”. Jan Elfström 

ville göra en lyxig uppföljare till samarbetet med 

Efva Attling som pågått under hösten 2008. Jofama 

ville att den nya samarbetspartnern skulle vara en 

designer som vågade sticka ut hakan rent 

designmässigt. Lars Wallin kom då på tal och Jan Elfström hoppades att ett samarbete 

med honom skulle hjälpa Jofama att nå ännu högre upp på designskalan. Dessutom 

Bild 1: www.jofama.se, 17/5-10 
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ansåg Jofama att ett potentiellt samarbete med Lars Wallin skulle ligga i linje med 

deras varumärkesfilosofi. Lars Wallin var väldigt positiv till förslaget och Jofama var 

spända på hur Lars Wallin skulle tolka materialet som Jofama arbetar med och 

hoppades på oväntade kombinationer med en kaxig attityd och ”rock’n’roll” stil. 

Jofama såg även en ypperlig chans att få in ny, modern design på sina skinnkläder 

som kunde utveckla Jofamas designavdelning och Lars Wallins prägel gjorde att co-

brandingprodukten var väldigt tilltalande för en yngre målgrupp än tidigare med 

samarbetet med Efva Attling. Genom att samarbeta med Lars Wallin nådde Jofama ut 

till nya, mer trendiga, butiker något som Jan Elfström menar gjorde att möjligheten 

till att Jofamas image förbättrades och att företaget nu gjorde entré på modearenan i 

en högre grad än tidigare.  

Jofama fick mycket uppmärksamhet i press och media för samarbetet med Lars 

Wallin, som fick styra hur designen skulle se ut helt självständigt och kostnads- och 

intäktsfördelning delades upp genom att Lars Wallin dels fick ett designarvode men 

även royalty. Därefter stod Jofama för alla omkostnader och intäkter från produkterna 

som såldes.  

Kommunikationen mellan Jofama och Lars Wallin skedde övervägande mellan Lars 

Wallin och Jan Elfström själv. Marknadskommunikation skedde främst genom 

annonsering i kända modemagasin samt via pressmeddelanden och Lars Wallin var 

även på plats i Jofamas monter på branschmässor. Jofama stod uteslutande för all 

marknadskommunikation vilket var en förutsättning för samarbetet, 

marknadskampanjer och frontningsmaterial svarade Jofama alltså helt och hållet för. 

För det här specifika samarbetet tog det cirka nio månader från första kontakten med 

Lars Wallin tills dess att produkten var ute hos slutkund. 

Några direkta nackdelar kan inte Jan Elfström erinra sig om, men lägger till att en risk 

med att samarbeta är att den minsta parten ofta blir överkörd, men så var inte fallet 

med detta samarbete. Fördelarna var desto fler, Jofama ansåg till exempel att de fick 

en förhöjd varumärkeskännedom och att de blev sedda som ett mer seriöst företag 

vilket har lett till att de inte ständigt behöver försvara ett högre pris för sina produkter. 

Dessutom lärde sig även Jofamas designers sig mycket av samarbetet och kunde 

utveckla sina egna designprocesser och produktionsled.  
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Att samarbetet mellan Lars Wallin och Jofama blev en framgång menar Jan Elfström 

främst beror på en viktig faktor; planeringen av marknadsföringsaktiviteter för att få 

allt samordnat vid rätt tidpunkt. Det räcker med andra ord inte att bara ha producerat 

en bra produkt tillsammans. Jan Elfström talar också om matchning ur synvinkeln att 

personkemin mellan samarbetsparterna måste stämma. Vidare poängterar Jan 

Elfström att det är viktigt var co-brandingprodukten distribueras och att man väljer 

sina butiker med omsorg för att nå ut till rätt kund, detta då Jofama inte har några 

egna butiker. 

Avslutningsvis anser Jofama att samarbetet med Lars Wallin var så lyckat att ett 

fortsatt samarbete är tänkt hösten 2010 och våren 2011. Jofama ser det som en 

långsiktig investering och Lars Wallin har hjälpt till att sätta Jofama på modekartan. 

Analys 
Följande avsnitt för en diskussion och analys kring den tidigare framställda empirin 

om vilka de olika skälen till co-branding är och vilka de kritiska framgångsfaktorerna 

är med hjälp av den teori som presenterats samt med hjälp av egna tolkningar. 

Vilka är skälen till att inleda co-branding? 
Brandingteorin påvisar att uppfattad kvalitet är det viktigaste individuella elementet 

för vinstskapande och att det är denna faktor som har visat sig driva lönsamhet för ett 

företag (Apéria & Back, 2004). Dagens konsumenter har en låg andel som är lojala 

mot ett varumärke och de har ett variationssökande som är svårt för det enskilda 

företaget att fullgott tillfredställa (Hallberg, 1995). Co-branding ger företag en 

möjlighet att både påverka konsumentens uppfattade kvalitet och tillgodose 

variationssökandet, genom att skapa en produkt tillsammans med ett samarbetsföretag 

(Helmig et al., 2008). För att ingå i ett co-brandingsamarbete bör man dock uppfylla 

minst en av följande nyttor: skapa en trovärdig varumärkesbreddning, reducera risker, 

reducera investeringsbehov, försvarande mot konkurrenter, förhöjning av kvalitet och 

erhålla prispremium, underlättning av etablering på utländska marknader samt 

assimilering av positiva värden (Apéria & Back, 2004). Brand managern måste veta 

vilket eller vilka av dessa nyttor som ska infrias innan samarbetet inleds.  
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Efter studerandet av tre fallföretag blir det tydligt att inget samarbete är likt det andra. 

Samarbetena sträcker sig över olika långa tidsperioder, men co-brandings 

tidsperspektiv uppfattas som längre än för till exempel co-promotion, då co-branding 

utmynnar i en unik, bestående fysisk produkt (Leuthesser et al., 2003). Vidare är co-

branding olika utformade och företagens mått av inblandning i processen skiljer sig åt 

från fall till fall.  

Rizzos skäl till att inleda ett co-brandingsamarbete med Acne var att skapa 

varumärkesassociationer kring Rizzo som ett ungt och trendigt varumärke, att få 

exklusivitet samt att skapa skriverier och att nå ut till fler kunder. På grund av 

samtliga ovanstående faktorer, anser vi att Rizzos samarbete med Acne främst var en 

medvetenhetsbyggande co-brandingstrategi enligt Blackett och Boads (1999) 

definition. Enligt Aaker (2004) borde Acnes existerande associationer ha hjälpt Rizzo 

att skapa en trovärdig varumärkesbreddning som kunde övertyga konsumenten om att 

Rizzo är ett ungt och trendigt varumärke. Rizzo var väldigt måna om att få 

exklusivitet på co-brandingprodukten, som skulle generera mer spring till deras 

butiker och gjorde även att de var fria från konkurrens, då Rizzo var de enda som fick 

sälja den utöver Acne. Detta är i linje med vad Helmig et al., (2008) menar om att 

skapandet av en co-brandingprodukt är ett sätt att minimera risken för att 

konsumenterna ska välja en konkurrent. Maria Nilsdotter ville, även hon, öka 

medvetenheten om sitt varumärke varvid val av samarbetspartner var strategiskt 

viktigt och det krävdes att partnern skulle ha tillräckligt stark varumärkeskännedom 

för att vara den motorn som krävdes för att uppnå positiva synergieffekter. Det var 

viktigt för henne att partnervarumärket kunde generera skriverier i pressen och öka 

exponeringen av hennes varumärke. Jones (1999) menar att utan 

varumärkeskännedom kan ett företag inte bygga attityder kring sitt varumärke och 

därför var ett co-brandingsamarbete på sin plats för Maria Nilsdotter Stockholm, då 

detta är ett relativt ungt och nystartat företag. Genom samarbetet med Whyred kom 

hon snabbt åt en stor kundbas att introducera sitt varumärke till, vilket Ossiansson 

(2004) benämner som en av fördelarna med co-branding. Kundbasen kom Maria 

Nilsdotter åt genom att smyckena som var inspirerade av Whyreds klädkollektion 

såldes genom Whyred. Skillnaden mellan Rizzo och Maria Nilsdotters skäl till co-

branding i form av trovärdig varumärkesbreddning, är alltså att Rizzo ville addera 

associationer medan Maria Nilsdotter snarare ville skapa varumärkeskännedom. 
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Jofamas skäl till att använda sig av Lars Wallins varumärke i kombination med sitt 

egna var att stärka sin fokus på design och lyx samt att nå en yngre målgrupp. Genom 

samarbetet skapades ett sug från återförsäljare och skinnjackorna nådde nya, 

trendigare butiker. Jofama ville även att den uppfattade kvaliteten skulle påverkas 

positivt. Detta skulle motivera det prispremium Jofama redan har på befintliga 

produkter. Nu skulle de slippa att försvara sina priser på marknaden och istället kunna 

förlita sig på att Lars Wallins design skulle stärka varumärkesimagen och på så sätt 

göra att marknaden uppfattar Jofamas skinnjackor som högkvalitativa och värda ett 

högre pris. Sammanfattningsvis var skälen till Jofamas co-branding, nämnt med 

termer enligt Aaker (2004) att skapa en trovärdig varumärkesbreddning och enligt 

Helmig et al., (2008) och Blackett och Boad (1999) förvärva nyttan förhöjd kvalitet 

och erhållet prispremium. 

De gemensamma nämnarna som de tre fallföretagen anger som skäl till att inleda ett 

samarbete med ett annat företag för att skapa ett co-brand var för att bygga upp nya, 

starkare associationer, som med deras samarbetspartner blir trovärdigare då dessa 

varumärken överför associationerna på fallföretagen. Fallföretagen har alla nämnt skäl 

som går att återfinna i teorin till att producera ett co-brand och centralt för studiens 

fallföretag var trovärdig varumärkesbreddning, vilket vi menar kan bero på att de 

befinner sig i modebranschen, där vår åsikt är att det är viktigt att kläder signalerar 

och skapar associationer om något. 

Hur uppnår man ett lyckat co-brandingsamarbete? 
Från ett ledningsperspektiv är det speciellt viktigt att veta vilka de relevanta 

faktorerna för ett framgångsrikt co-brand är eftersom dessa påverkar framgången för 

co-brandet om man bestämt sig för att genomföra denna strategi. Teorin som 

presenterats i tidigare kapitel har angett variablerna matchning, 

marknadskommunikation, differentiering och överförbar brand equity som co-

brandings kritiska framgångsfaktorer. Nedan för vi en diskussion om dessa i relation 

till våra fallföretag.  

Matchning 
Matchning, i såväl företagsvärdering som produktkategori och varumärkesattribut 

samt det faktum att samarbetet måste kännas logiskt för kunden, är den faktor som 

forskning av Völckner och Sattler (2006) har visat har störst vikt för att ett co-brand 
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ska bli framgångsrikt. Det finns däremot ingen begreppsmässigt universellt accepterad 

förklaring på matchning, vilket frammanar frågan om vad som egentligen utgör 

matchning. Detta är speciellt viktigt för att kunna förstå hur managers ska kunna 

anspela på uppfattad matchning för konsumenten. Samtliga av de intervjuade 

fallföretagen nämnde matchning men uttryckte det på olika sätt och med olika 

infallsvinklar, vilket visar på omfattningen av variabeln matchning.  

Maria Bodin från Rizzo talade om matchning i form av en enhetlighet mellan 

varumärkena, något som gör att konsumenten känner igen sig i samtliga varumärken 

och vikten av att den enhetligheten kommuniceras i såväl press som i annan 

marknadskommunikation. Detta ligger i linje med Blackett och Boads (1999) tes om 

vikten av att företagen passar ihop logiskt i kundens medvetande samt Apéria och 

Backs (2004) idé om att varumärkena måste förmedla samma image och personlighet. 

Maria Nilsdotter förklarade att matchning är en viktig aspekt i skapandet av ett co-

brand, men att den mest betydande faktorn inte är att företagen är likriktade utan att 

de tillför det andra varumärket någonting utöver vad det enskilda varumärket kunnat 

skapa på egen hand, något som hon benämner som dynamik. Dynamiken som Maria 

Nilsdotter talar om anser vi är väldigt viktig för att kunna skapa positiva 

synergieffekter. Det finns ingen anledning att samarbeta med ett varumärke om det 

inte kan hjälpa ens eget varumärke att frammana nya idéer och utforma nya 

varumärkesassociationer. Här vill vi återgå till Blackett och Boads (1999) definition 

av co-branding som fenomen, nämligen att det är ett samarbete mellan två 

varumärken som tillsammans skapar positiva synergieffekter som de inte kan skapa 

på egen hand. Det skall alltså finnas en växelverkan dem emellan för att det skall 

uppstå positiva effekter som en följd av samarbetet.  

Jan Elfström från Jofama lyfter fram matchning i form av att Jofama och Lars Wallin 

hade en varumärkesfilosofi som var i linje med varandras. Han nämner även 

matchning ur en annan synvinkel då han menar att den viktigaste matchningen är 

personkemin mellan samarbetsparterna. Då vi intervjuat små till medelstora företag 

anser vi att denna typ av matchning är viktigare vid co-branding mellan just sådana 

företag än för stora företag. Stora företag menar vi, har begränsade möjligheter att 

bortse från personliga relationer vid affärer, men det torde ändå stå klart att någon 

sorts personkemi och relationsbyggande måste förekomma även på företag av den 

storleken.  
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Marknadskommunikation 
Helmig et al. (2008) lyfte fram marknadskommunikationen som en betydelsefull 

variabel som kan förmedla vem som egentligen är ägare till produkten och hjälper 

samtidigt till att förmedla matchningen. Det gäller för företagen att ha stor tillit till 

varandra vid marknadskommunikationen och samarbetsparterna kan ha olika grad av 

involvering. Samtliga fallföretag genomförde marknadskommunikation för att 

marknadsföra sina co-brands och Rizzo och Jofama var eniga om att 

marknadskommunikation är synnerligen central. Maria Nilsdotter nämnde enbart att 

marknadskommunikation användes men betonade inte vikten av den. Maria Bodin 

från Rizzo, menade att det är väsentligt för att göra marknaden medveten om en 

produktlansering som resultat av ett samarbete mellan två företag. Detta uttalande är i 

linje med Apéria och Backs (2004) teser om vikten av att marknadskommunikationen 

kommunicerar att ett samarbete är på gång mellan två varumärken, detta för att 

konsumenterna skall kunna bygga associationer kring produkten som sedermera kan 

leda till ett köpbeslut. Genom att upprepade gånger exponera varumärkena kan 

konsumenternas uppfattning om hur välmatchade varumärkena är utvecklas, det vill 

säga hur väl de passar ihop rent logiskt för konsumenten. Detta kan också hjälpa dem 

att identifiera fler delade attribut mellan de två samarbetande varumärkena (Völckner 

& Sattler, 2006). Det intressanta med detta är det faktum att Rizzo brast vad gäller 

marknadskommunikationen rörande kommunicerandet av att det rörde sig om ett 

samarbete. Marknadskommunikationen i stort var gynnsam för co-brandet men 

betonade inte att det rörde sig om ett samarbete mellan Acne och Rizzo. Rizzos 

varumärke hamnade i skuggan av Acnes och det fanns en uppenbar risk att 

konsumenterna inte var medvetna om att de faktiskt köpte en co-brandad produkt. 

Däremot lyckades Rizzo med varumärkesexponering i form av att de exklusivt fick 

sälja produkten i en och en halv månad.  

Vidare poängterar Kotler (2007) att marknadskommunikationen måste koordineras 

omsorgsfullt för att maximera vinsterna som kommer av ett samarbete. Koordination 

är en variabel som samtliga fallföretag nämner är viktig genom hela samarbetet och 

inte endast rörande marknadskommunikationen. Jan Elfström från Jofama, nämnde att 

det inte bara räcker med att producera en bra produkt tillsammans utan menade att 

planeringen och utförandet av marknadsföringsaktiviteter är viktiga faktorer för att få 

allt samordnat till rätt tidpunkt.  
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Vi anser att vikten av tydlig marknadskommunikation kring ett co-brandingsamarbete 

är uppenbar. Om marknaden inte känner till det faktum att två varumärken samarbetar 

riskerar det att äventyra co-brandet. Skulle konsumenterna inte känna till co-brandet 

skulle det, till exempel, vara omöjligt att öka varumärkeskännedomen kring ett eller 

båda varumärkena. Vi menar att genom att marknadskommunikationen har hjälpt till 

att överföra brand equity till produkten från båda företagen kan konsumenternas 

associationer kring produkten öka och därigenom skapas en starkare förbindelse 

mellan konsument och varumärke. Detta bidrar i sin tur till att konsumenten blir mer 

benägen att testa den nya produkten (Völckner & Sattler, 2006), något som i 

förlängning medför en ökad försäljning av den co-brandade produkten.  

Marknadskommunikationen kan även bidra till att återförsäljare vill ha produkten 

(Völckner & Sattler, 2006), vilket kan underlätta när co-brandingparet önskar 

återfinnas i specifika butiker för att nå ut till rätt kund. Så var fallet med Jofama, där 

samarbetet med Lars Wallin gjorde att andra butiker blev intresserade av 

skinnjackorna och därigenom nådde Jofama ut till en yngre målgrupp, då de inte har 

några egna butiker att distribuera sin produkt genom. 

Maria Bodin från Rizzo betonade vikten av att det finns en god intern kommunikation 

mellan de två parterna. För att ett co-brandingsamarbete skall fungera måste det 

finnas en löpande kommunikation och ett stort mått av pålitlighet mellan parterna. Vi 

håller med om detta resonemang eftersom varumärkena ju faktiskt såväl lånar som 

lånar ut brand equity. Om ett av varumärkena exempelvis skulle föra det andra 

varumärket bakom ljuset, skulle detta kunna ha negativa effekter för det andra 

varumärket. Det är alltså viktigt att varumärkena kan samarbeta under sanningsenliga 

förhållanden, vilket kan underlättas med den interna kommunikationen. Samtliga 

fallföretag lyfte fram att ingen av parterna hade blivit överkörd. Här finns ett tydligt 

motsatsförhållande, då fallföretagen uttrycker en risk för att en part blir överkörd men 

säger samtidigt att så inte var fallet och inget av fallföretagen nämner något om att en 

part kom i kläm. Detta är något som vi, förstås, anser vara positivt. För Maria 

Nilsdotter hade det dock kunnat finnas en risk då hennes företag är så pass nystartat 

och att samarbeta med ett väletablerat klädmärke som Whyred hade mycket väl 

kunnat leda till att Maria Nilsdotter skulle bli dominerat av Whyred, men så verkar 

inte ha varit fallet då Maria Nilsdotter ansåg att samarbetet var väldigt lyckat. Rizzo 

är varken ett nystartat eller litet företag, men i detta fall vill vi dock ifrågasätta om 
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inte Rizzo var underlägsna Acne. Vi menar att det fanns en viss tendens till att Acne 

intog en dominerande ställning på Rizzos bekostnad. Det faktum att det endast var 

Acnes varumärke som presenterades på produkten och i säljfrämjande åtgärder kan 

tyda på att co-brandingsamarbetet inte genomfördes på lika villkor. I de fall vi 

studerat, upplever parterna alltså att samarbetena flutit på på lika villkor och att båda 

parterna har intagit en jämställd ställning. Vi kan inte utesluta att dominerande sker i 

andra co-brandingfall men vår studie visar att så inte behöver vara fallet. 

Differentiering 
Apéria och Back (2004) lyfter fram vikten av att partnervarumärket innehar en 

kompletterande association i konsumentens medvetande som en kritisk 

framgångsfaktor.  Vi tror att det är av betydande vikt att hitta en matchande partner 

som kompletterar och därigenom även skapar differentiering. Produkten måste 

innefatta synliga fördelar från båda varumärkena så att den tillåter kunden att överföra 

båda varumärkenas positiva associationer och kvaliteter på produkten som kunden 

inte kan få från någon annan produkt (Aaker, 2004). Både Maria Nilsdotter och 

Jofamas co-brand bär sina samarbetspartners varumärke synligt på co-

brandingprodukten, vilket gör att positiva associationer kan skapas hos konsumenten. 

Detta har inte Rizzos co-brand, vilket minskade möjligheten för kunden att skapa 

positiva associationer då de kan ha varit omedvetna om att de fick båda varumärkena 

på köpet. Vi anser att Rizzos samarbete därmed brast i att skapa differentiering och vi 

menar att de inte kapitaliserade fullt ut på den teoretiska framgångsfaktorn 

differentiering.  

Produktkomplettering hjälper till att förmedla den kollektiva differentieringen på co-

brandingprodukten som kommer från båda samarbetsföretagen (Aaker, 2004). Vi 

anser att endast Maria Nilsdotter och Whyreds co-brand är produktkompletterande då 

konsumenten får den synliga fördelen att bära smyckena som är designade av Maria 

Nilsdotter och Whyred tillsammans i linje med klädeskollektionen Mr & Mrs. Vi vill 

här förtydliga resonemanget genom att se co-brandet ur konsumentens synvinkel; för 

konsumenten har Whyred, som annars gör kläder, utökat kollektionen med 

produktkategorin smycken med hjälp av co-brandet med Maria Nilsdotter. Vidare 

anser vi att Rizzo och Acne båda producerar skor och Jofama och Lars Wallin gör 

båda kläder, vilket gör att dessa två co-brands brister i differentiering ur synvinkeln 
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att de inte produktkompletterar varandra. Ponera att Maria Nilsdotter och Whyred 

istället skulle ha gjort ett klädesplagg som inkluderade Maria Nilsdotters smycken på 

något sätt. Då skulle deras samarbete höjas till komponent co-branding enligt Blackett 

och Boad (1999) då produkten innefattat två konkreta kompletterande produkter; 

smycken och kläder, som hade förhöjt fördelarna och differentieringen för kunden 

ytterligare och ett högre värdeskapande hade kunnat skapas.  

Sammanfattningsvis står det klart från teorin att differentiering är av betydelse. Vi vill 

dock ifrågasätta differentieringens vikt då empirin, i fallet med Rizzo gällande 

bristande varumärkesexponering samt produktkomplettering, och i Jofamas fall 

bristande produktkomplettering, till skillnad från teorin möjligen pekar åt att 

differentiering inte är en kritisk framgångsfaktor för ett co-brand. Det är emellertid 

svårt att dra slutsatser utifrån endast dessa fall där ett co-brand med brist på 

differentiering har visat sig vara lyckade ändå enligt co-brandets ägare. 

Överföra brand equity 
Inget av fallföretagen nämner något explicit om att båda samarbetsföretagen måste 

överföra separat brand equity, något som Keller (2008) nämner som ett kriterium för 

att co-branding ska kunna skapa ett större värdeskapande. Vi är av åsikt att termen 

brand equity möjligen inte är det begrepp företagen skulle använda sig av för att 

beskriva vad företagen kan ge varandra. Fallföretagen nämner det dock indirekt 

genom sina förklaringar om att de ville samarbeta med företag som kan hjälpa dem att 

höja sin egen varumärkeskännedom, sitt värde samt kvalitet och då använt sig av 

samarbetspartners med god etablerad varumärkeskännedom. Detta är i sin tur, enligt 

Apéria och Back (2004) de komponenterna som ingår i begreppet branding som är en 

förutsättning för att skapa brand equity. Ingen av de fall vi studerade har gjort någon 

kvantitativ undersökning på huruvida konsumenternas uppfattade kvalitet eller 

varumärkeskännedom förändrades efter samarbetet eller om varumärkeskännedomen 

ökade, därför kan vi inte uttala oss om hur dessa parametrar ser ut. Washburn et al. 

(2000) menar dock att det inte är något ovanligt med att företag missar att göra denna 

uppföljning som alltså innebär en direkt mätning av sin brand equity.  

Mängden överförbar brand equity kan dock ifrågasättas, då mindre välkända 

varumärken med medföljande mindre brand equity, i högre grad visat sig 

framgångsrika i co-brandingsamarbeten med mer välkända varumärken än vad två 
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välkända varumärken har gjort tillsammans (Washburn et al., 2000).  Denna variabel 

verkar således inte vara den viktigaste för redan välkända företag. Om företaget är 

mindre välkänt tyder forskningen emellertid på att företaget kan öka sin 

varumärkeskännedom markant genom samarbetet med ett välkänt varumärke, då det 

välkända varumärkets brand equity överförs lättare på ett företag som inte är lika 

omtalat eftersom det välkända varumärket har en starkare varumärkesövertygelse 

(Washburn et al., 2000). Teorier skapade av Leuthesser et al. (2003) menar att Maria 

Nilsdotter borde ha upplevt större positiva effekter av sitt co-branding med Whyred 

än vad de sistnämnda gjorde. Detta eftersom hon fick snabb tillgång till en stor 

kundbas och kunde låna brand equity av det större välkända varumärket Whyred. 

Whyred i sin tur torde också ha upplevt positiva synergieffekter i form av stillandet av 

kundernas ständiga sökande efter produkt- och varumärkesvariation genom att söka 

nya varor och leverantörer (Helmig et al., 2008; Hallberg, 1995). Vi kan dock inte 

uttala oss med säkerhet kring dessa fakta då våra informanter inte gjort någon 

uppföljning på sitt samarbete som kan stärka eller förkasta våra spekulationer.  

Slutsats 
Nedan presenteras studiens resultat och dragna slutsatser. Avsnittet innehåller även 

förslag till framtida forskningsområden för att ytterligare kartlägga fenomenet co-

branding. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad skälen till att inleda co-

brandingsamarbete kan vara och undersöka vilka de kritiska framgångsfaktorerna för 

co-branding är utifrån studerandet av tre fallföretag i den svenska modebranschen.  

 
Vilka är skälen till att inleda co-branding? 
Innan företag inleder co-brandingsamarbeten måste de ha en klar uppfattning om 

vilka skäl och vilket mål de vill uppnå med samarbetet. Det finns många olika skäl till 

att inleda ett co-branding men vi har i denna uppsats belyst det som ofta förekommer i 

forskningen och visat på att vissa av de skäl som tas upp där stämmer överens med de 

som våra fallföretag har uppvisat som skäl. Dessa innefattar att: 

 

1) skapa av en trovärdig varumärkesbreddning, där den skapade fördel eller positiva 
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association i konsumentens medvetande som företagen vill att produkten ska 

representera inte blir trovärdig utan kombinationen av varumärkena. Då kan adderade 

associationer överföras från ett annat varumärkes brand equity och därmed skapa en 

trovärdig varumärkesbreddning. Det har vid studerandet av våra fallföretag, som alla 

befinner sig i modebranschen, visat sig att just trovärdig varumärkesbreddning har 

varit något man önskat uppnå med hjälp av co-branding.  

 

2) uppfattad förhöjd kvalitet höjs och att prispremium möjliggörs. Ett av studiens 

fallföretag angav rättfärdigande av sitt prispremium som skäl för att inleda co-

branding, vilket visar på att skälet har använts i verkligheten som utgångspunkt för 

co-brandingsamarbete. Då konsumenten bättre kan bedöma kvalitet i ett varumärke 

när det är allierat med ännu ett varumärke, är co-branding en fullgod lösning för att 

ändra konsumentens uppfattning om kvalitet. När kvaliteten höjs, blir ett förhöjt pris 

rättfärdigat, det vill säga ett prispremium.  

 

 

3) försvara sig mot konkurrenter. Ett fallföretag förhandlade till sig exklusivitet, vilket 

var ett krav för att co-brandingsamarbetet skulle inledas. Exklusivitet är ett sätt att 

försvara sig mot konkurrenter och co-branding tillfredställer även konsumentens 

variationssökande beteende och därmed gör att företagen kan behålla sina 

konsumenter. Co-branding försvarar med detta varumärkena mot konkurrenter genom 

exklusivitet och tillfredställt variationssökande. 

 

Hur uppnår man ett lyckat co-brandingsamarbete? 
Då alla co-brands är olika kan även de kritiska framgångsfaktorerna variera. Det vår 

studie vill påvisa är dock att chansen till ett framgångsrikt co-brand verkar påverkas 

av tre variabler; matchning, marknadskommunikation och överförbar brand equity. 

Differentiering har visat sig ha en roll, men inte vara en kritisk framgångsfaktor. 

 

Den starkaste variabeln verkar vara hur väl samarbetsföretagen matchar varandra, 

något som samtliga fallföretag poängterat. Matchning avsedde, enligt teorin, 

produktattribut, företagsvärderingar, företagsfilosofi och logisk matchning för 



	   50	  

konsumenten. Vi vill med denna studie bredda begreppet matchning med 

infallsvinkeln personkemi mellan de samarbetande företagens representanter.  

 

Vidare visade sig marknadskommunikation vara en framgångsfaktor, som dessutom 

kunde öka den uppfattade matchningen av co-brandet. Marknadskommunikation är 

viktig då den gör marknaden medveten om co-brandingen. Vår studie framhäver även 

intern kommunikation och hur viktig pålitlighet är för att inte bli överkörd av sin 

samarbetspartner i marknadskommunikationen. 

 

Vi har insett att en av de kritiska framgångsfaktorerna, nämligen differentiering, som 

teorin tar upp inte är lika relevant efter studerandet av fallföretagens co-branding. Vad 

gäller differentiering som kritisk framgångsfaktor menar vi att de tre fallföretagens 

co-brands skiljer sig från befintlig teori genom att vikten av differentiering inte är 

betydande. Vi menar dock att den fortfarande är en viktig faktor, men den kan, i dessa 

fall, inte anses vara kritisk. Detta då co-brands med brist på differentiering har visat 

sig vara lyckade trots allt enligt co-brandens ägare. 

Fallföretagen nämner indirekt vikten av överförbar brand equity till co-brandet från 

båda företagen, eftersom de talar om att de vill samarbeta med kända 

varumärkesnamn som kan hjälpa dem att höja varumärkeskännedomen om produkten 

och därigenom även sitt eget varumärke. Vi kan genom denna studie inte 

vidareutveckla denna framgångsfaktor, då inga av fallföretagen hade gjort några 

mätningar som kunnat påvisa om varumärkeskännedom hade ökat genom överföring 

från samarbetsföretagets brand equity. 

Framtida forskning 
Något som skulle vara intressant att belysa är hur företag inom andra branscher kan ha 

för syn på co-brandings kritiska framgångsfaktorer. När mer generella variabler för 

kritiska framgångsfaktorer har blivit framtagna, kan dessa variablers styrka testas 

vidare i framtida kvantitativa forskningar. Dessutom ser vi en möjlighet att genomföra 

studier på hur själva framgångarna av co-brands mäts. För att plocka fram sådana data 

finns möjligheten att genomföra en kvantitativ undersökning för att kartlägga 

exempelvis co-brandings effekt på varumärkeskännedom. Vidare skulle det vara 

intressant att forska kring vad som skulle hända om ett co-brand innefattade ett 



	  
	  

	   51	  

samarbete mellan fler än två varumärken. Slutligen hade en analys ur konsumentens 

perspektiv också varit av intresse, detta för att kartlägga hur konsumenterna upplever 

co-branding och deras tankar och attityder kring detta fenomen.	  
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