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Nyckelord: Co-branding, konsument, varumärken, lojalitet, 

engagemang 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett 

konsumentperspektiv, jämföra eventuella 
lojalitetsöverföringseffekter hos co-branding vid en hög 
och en låg engagemangsnivå. 

  
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av 

kvalitativa intervjuer på valda butiker där våra två 
fallprodukter kan köpas. Insamlingen av annan 
information har skett via Internet och tidigare forskning. 
Med hjälp av den insamlade empirin har vi i vår analys 
använt oss av ett deduktivt angreppssätt. 

   
Teoretisk referensram: Teorier om co-branding, varumärken, varumärkes –image 

och –profil, konsumentbeteende, lojalitet, engagemang, 
positionering. 

 
Slutsatser: Studien har visat att det vid co-branding inte sker någon 

direkt och ”ren” lojalitetsöverföring, utan snarare en 
förändring av konsumentens värderingar och inställningar 
gentemot de bakomliggande företagen.  
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effects of the co-branding phenomenon from a consumer´s 
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Methodology:  We have used a qualitative method in form of in depth interviews 

with on-site consumers at two stores where our two study objects 
can be purchased. Other information has been obtained from 
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1. Inledning 
 

 

 

I vårt första kapitel inleder vi med en kort bakgrund till vårt undersökningsämne, co-

branding. Vi fortsätter med en problemdiskussion där vi tar upp de problem vi vill undersöka 

samt tidigare forskning inom ämne vilket leder fram till vårt syfte. Avslutningsvis presenterar 

vi en begreppslista och visar uppsatsens fortsatta disposition.  

 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

“In our materialistic society, people want to give meaning to their 

consumption. Only brands that add value to the product and tell a story 

about its buyers, or situate their consumption in a ladder of immaterial 

values, can provide this meaning.”  

 Kapferer Jean-Noël, Strategic brand management, 1998, s. 1 

 

Med detta citat menar Kapferer att företag behöver skapa starka varumärken i sin strävan efter 

framgång.1 Vi menar att om företag, genom en allians med annat företag och dess varumärke, 

tillsammans kan dra nytta av varandras styrkor och på så vis nå nya marknader, målgrupper 

och fördelar, vore det då inte förträffligt?  

 

Corporate Branding eller co-branding, som vi fortsättningsvis kommer att benämna det, är ett 

samarbete där två eller flera varumärken ingår en allians för att gemensamt ta fram en produkt 

eller tjänst där bådas varumärkesnamn bibehålls och exponeras.2 Dessa samarbeten är viktiga 

för att uppnå och behålla konkurrensfördelar.3   

Co-branding är inget nytt fenomen utan praktiserades redan under 1960-talet då Kellogg´s 

började tillverka ”pop tarts”, en mördegstårta som producerades tillsammans med 

                                                 
1 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
2 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
3 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
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syltföretaget Smuckers.4 Under de senaste åren har co-branding haft en årlig ökning med 40 

% vilket tydligt talar för dess slagfärdighet och genomslagskraft.5  

 

För att hitta exempel på co-branding kan vi i stort sett gå in i vilken butik som helst och finna 

massor av produkter som har två varumärken. Några exempel på företag som använder sig av 

denna typ av samarbete och som finns i svensk handel är: GB-glass/Marabou, Puma/Ferrari, 

IBM/Intel, Peak Performance/Gore-tex, Ica/Statoil, Adidas/Goodyear, Siemens/Porsche, 

Audi/Bose eller Sonyericsson/Vodafone. 

 

Marknaden har blivit alltmer mångfasetterad och nya konkurrenter träder in på marknaden i 

en jämn takt. Denna survival-of-the-fittest känsla, det vill säga kampen att överleva på 

marknaden, har gjort det väldigt kostsamt för företag att utveckla nya produkter och/eller ta 

sig in på nya marknader.6  Därför blir co-branding ett lockande alternativ för många.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Genom att använda sig av co-branding eller varumärkesallians som det ibland kallas kan 

företaget dra nytta av det allierade företagets konkurrensfördelar och på så vis stärka sitt eget 

varumärke. Företaget kan till exempel använda strategin för att slå sig in på en ny marknad 

som annars skulle vara omöjlig att nå. Ur ekonomisk synvinkel kan co-branding vara lönsamt 

då gemensam markandsföring kan medföra stora kostnadsreduceringar och/eller nya 

målgrupper. I detta sammanhang kan nämnas att det är sex gånger dyrare att fånga en ny kund 

än att bibehålla en redan befintlig.7 Med andra ord kan båda företagen i alliansen dra nytta av 

varandras kunder och därmed stärka företagets brand awareness. Idag är det svårt att med en 

ny innovativ produkt etablera en unik position på marknaden då denna snabbt imiteras, vilket 

leder till förlorade marknadsandelar. Runt 80-90 % av företagen som försöker misslyckas.8 

Lindström menar att utsikterna vid en nyetablering kan förbättras genom ett samarbete med 

ett annat varumärke. Det är dock viktigt att välja rätt samarbetspartner. Lindström nämner tre 

grundregler som bör följas: båda företagen måste få ut likvärdigt av alliansen, värderingarna 

                                                 
4 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
5 Lindström M, Brand + Brand = Success?, 2002. 
6 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
7 Nandakishore S, A Strategic model for analysing co-branding – The new market tool, 2005.       
8 Leuthesser L et al, 2+2=5? A framework for using co-branding to leverage a brand, 2003. 
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hos varumärkena måste överensstämma och den gemensamma produkten måste vara 

lättuppfattad hos konsumenten.9   

 

Att ingå i en varumärkesallians kan verka lockande för många men det är viktigt att förstå att 

alla allianser inte alltid slutar lyckligt och ett eventuellt misslyckande kan få katastrofala 

följder för ett företags image eller rykte.10 I likhet med relationsmarknadsföringen är det i 

slutändan konsumenten som avgör om alliansen blir lyckad eller inte. Därför tycker vi att det 

kan vara intressant att se fenomenet utifrån ett konsumentperspektiv.  

 

Inom relationsmarknadsföringen, som är ett välutforskat ämne, tyder allt på att konsumenten 

är en viktig del i produktionslinjen.11 Det är just konsumenten som ger produkten ett syfte och 

hjälper därför till i dess utformning. Konsumenten kan ibland spontant välja vissa produkter, 

vilket till viss del förklaras av hedonistisk konsumtion, eller också göra sitt val av produkter 

utifrån den relation som konsumenten skapat till produkten/varumärket.12 För företag är det 

väldigt viktigt att behålla sina kunder och det finns därför ett intresse av att bygga in en 

lojalitet hos dem. Att få konsumenten lojal är en resurskrävande uppgift med långsiktiga 

resultat som mål. Resultat som förhoppningsvis visas när konsumenten väljer och efterfrågar 

ett specifikt varumärke bland ett stort urval.13  

 

American Marketing Association gjorde en studie där Kodak skulle lansera sin nya 

digitalkamera. Av testpersonerna sade sig 20 % kunna köpa produkten som Kodak stod 

bakom. Exakt samma andel sade sig även kunna köpa produkten om det var Sony som var 

tillverkare. När målgruppen blev varse om att produkten ingick i en allians av de två 

ovanstående företagen så ökade andel av potentiella köpare till 80 %. Detta exempel visar på 

co-brandings förmåga att kunna påverka konsumentens attityd och köpbeteende.14 

 

Bland de relativt fåtal studier som har gjorts om co-branding har vi valt några olika författare 

som har hjälpt oss att få en bättre förståelse för fenomenet. Dessa är Park, Jun & Shocker15, 

                                                 
9 Lindström M, Brand + Brand = Success?, 2002.  
10 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
11 Hougaard & Bjerre, Strategic Relationship Marketing, 2002. 
12 Solomon M. et al, Consumer behaviour – A European perspective, 2003. 
13 Armstrong & Kotler, Marketing – An Introduction, 2003. 
14 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
15 Park et al, Composite branding alliances: an investigation of extension and feedback effects, 1996. 
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Rao & Ruekert16, Simonin & Ruth17, Levin & Levin18 och Bengtsson19. Nedan presenterar vi 

kortfattat vad de kom fram till.  

 

Park, Jun & Shocker gjorde 1996 en studie som visade hur olika sammanslagna produkter 

uppfattades beroende på hur väl de bakomliggande varumärkesattributen kompletterade 

varandra. De kunde genom att undersöka fiktiva samarbeten mellan existerande produkter 

visa hur produktattribut överfördes mellan samarbetande varumärken. Studien visade att om 

två varumärken med skiftande attribut samarbetade, kommer de positiva attributen från 

respektive varumärke att överföras till den slutgiltiga produkten. Deras exempel var ett 

chokladmärke, som stod för mycket smak och ett högt kaloriinnehåll. Det gick samman med 

en dietprodukt som hade lite smak och lågt kaloriinnehåll. Den sammanslagna produkten 

uppfattades av respondenterna i studien som en produkt med mycket smak och färre kalorier.  

Slutsatsen blev att företag som kompletterar varandra på ett bra sätt har mer att tjäna på ett 

samarbete än två varumärken med liknande attribut.  

 

En annan studie gjord av Rao & Ruekert 1999 undersökte hur produkter innehållande ett hög- 

och ett lågkvalitetsmärke uppfattades hos konsumenten. Även denna studie använde sig av 

fiktiva exempel och fann att lågkvalitetsmärket drog störst fördelar av samarbetet. Eftersom 

den sammanslagna produkten ansågs vara av hög kvalitet hos testpersonerna, kunde Rao & 

Ruekert fastslå att den uppfattade kvaliteten hos högkvalitetsmärket överfördes till 

lågkvalitetsmärket. 

 

Detta resultat liknar det Simonin & Ruth kom fram till i en studie gjord 1998. Denna visade 

på konsumentens attityd till en sammanslagen produkt av ett välkänt och ett mindre känt 

varumärke. Resultatet blev att attityden till den sammanslagna produkten influerades mer av 

det välkända varumärket.  

 

Levin & Levins studie från 2002 menade att om ett samarbete består av ett välkänt och ett 

okänt varumärke är det viktigt att det okända varumärket har liknande kvalitet och attribut 

som det välkända varumärket. Detta resultat är aningen motstridigt till Park, Jun & Shockers 

                                                 
16 Rao & Ruekert, Signaling unobservable product quality through a brand ally, 1999.  
17 Simonin & Ruth, Is a company known by the company it keeps?, 1998.  
18 Levin & Levin, Modeling the Role of Brand Alliances in the Assimilation of Product Evaluations, 2000 
19 Bengtsson A, Consumers and Mixed-Brands, 2002.  
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slutsatser ovan som visade att det är fördelaktigt om de samarbetande märkena inte liknar 

varandra utan istället kompletterar varandra. 

 

Ovanstående studier är samtliga gjorda ur ett företags strategiska perspektiv. Det finns dock 

en studie gjord av Bengtsson vid Lunds Universitet 2002 som behandlar co-branding ur en 

konsuments perspektiv. Denna studie är också den enda som har använt sig av verkliga 

produkter som finns på marknaden, alltså inte fiktiva som i föregående studier. Bengtsson 

undersökte co-branding av livsmedelsprodukter i USA. Resultatet av undersökningen gav 

tidigare litteratur inom ämnet en extra dimension, nämligen konsumentens symboliska 

mening av en sammanslagen produkt. Vidare ifrågasatte Bengtsson tidigare forsknings 

enkelspåriga uppfattning om fenomenet då Bengtsson menar att co-branding kanske inte alltid 

är så viktig för konsumenten som tidigare forskning vill göra gällande.  

 

Då Bengtssons studie endast visar hur amerikanska konsumenter uppfattar co-branding inom 

livsmedelsprodukter finner vi det intressant att istället undersöka olika produkter på den 

svenska marknaden då vi anser detta vara ett outforskat område. Då det finns många olika sätt 

att bygga en sådan undersökning, har vi valt att jämföra två produkter utifrån den 

engagemangsnivå respektive produkt innebär för konsumenten. Vi har valt samarbetet mellan 

Puma och Ferrari och deras gemensamma sportsko för att representera en 

högengagemangsprodukt. Lågengagemangsprodukten företräds i vår uppsats av Daimglass 

som är resultatet av ett samarbete mellan Marabou/Daim och GB-Glace. Vi kommer i 

empirikapitlet mer utförligt presentera dessa produkter samt företagen bakom dem. 

Vår undersökning avser svara på hur konsumenten uppfattar co-branding och om denne gör 

skillnad i sin lojalitet till varumärkena i en sammanslagen produkt, samt om en eventuell 

lojalitetsöverföringseffekt skiljer sig låg- och högengagemangsprodukter emellan. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett konsumentperspektiv, jämföra uppfattning och 

eventuella lojalitetsöverföringseffekter av co-branding hos en hög- och en 

låginvolveringsprodukt.  
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1.4 Begreppslista 

 
Vi hoppas med denna lista kunna underlätta läsningen av arbetet genom att kortfattat förklara 

olika termer som förekommer i uppsatsen.    

 
Attribut - Egenskap hos en produkt. 
 
Brand Awareness - När konsumenten har kännedom om ett varumärke/en produkt  
 
Brand recall - När konsumenten på ett spontant sätt och utan påminnelse nämner ett specifikt 
varumärke. Kallas även för top-of-mind brand awareness. 
 
Brand recognition - När konsumenten känner igen ett märke/en produkt efter dess 
förpackning, färg eller logotyp.  
 
Co-branding - Användandet av två etablerade varumärken/företag på en och samma produkt. 
Benämns även: varumärkes allians, sammärkning, mixed brands, composite branding eller 
dual branding. 
 
Engagemang - Den relevans en produkt eller köpsituation har för konsumenten. Konsumenten 
tvingas tänka igenom och analysera nivån av den uppfattade risken som associeras med ett 
felaktigt val av märke/produkt. 
 
Extern stimuli - Då en individ känner påverkan från till exempel media eller andra personer 
och ett behov skapas. 
 
Hedonistisk konsumtion - Då konsumenten vid konsumtion påverkas av känslomässiga 
aspekter till produkten. 
 
Intern stimuli - Då en individ påverkas av sina grundläggande behov såsom törst, hunger och 
så vidare.   
 
Lojalitet - En nyckelfaktor eller värdering om en produkt eller ett varumärke som gör att 
konsumenten föredrar och medvetet väljer produkten/varumärket framför konkurrenternas. 
 
Perception - Process i vilken människor väljer, organiserar och tolkar information för att 
utforma en meningsfull bild av världen.  
 
Positionering - Företagets förmåga att hitta en lucka på marknaden och fylla den. 
Konsumenten skall förstå fördelarna med att välja just företagets produkt och vad som skiljer 
den från andra produkter. 
 
Relationsmarknadsföring - Process där företagets förhållande med kunder och andra 
intressenter skapas, bibehålls och förstärks. 
 
Royaltyintäkter - När upphovsskyddat material med tillåtelse används av annan än 
upphovsmannen och denne får ersättning för varje användning av verket. 
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Självbild - Hur en konsument ser sig själv och väljer att konsumera för att spegla dessa 
föreställningar. Jämför med ideal självbild som är den självbild konsumenten önskar. 
 
Unique selling proposition (USP) - En egenskap hos en produkt som ett företag väljer att lyfta 
fram lite extra och syftar att bli eller är bäst på. 
 
Varumärke - Ett namn, symbol, design, eller kombination av dessa som syftar att skilja varor 
eller tjänster av ett företag från dessa av konkurrenterna. 
 
Varumärkets image - Hur företaget/varumärket uppfattas av konsumenten. 
 
Varumärkets profil - Så som företaget/varumärket själv vill bli uppfattat av omvärlden. 
 
Varumärkets värde ”brand equity” - Värdet av ett varumärke som är baserad på 
lojalitetsnivåer, varumärkets igenkännande, uppfattad kvalitet och/eller andra tillgångar såsom 
till exempel patent. 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning 

Vi inleder med en bakgrund till vårt forskningsämne som leder fram till problemdiskussionen. 

Vidare tar vi här upp syftet med uppsatsen samt de avgränsningar som varit av betydelse för 

oss och vårt arbete.  

 

 

Kapitel 2 - Metod 

Kapitlet tar upp de grundläggande stegen i vårt forskningsarbete. Vi vill här beskriva och 

motivera de tillvägagångssätt vi valt att göra för att bäst uppnå vårt syfte med uppsatsen. Vi 

beskriver genomförandet av konsumentintervjuerna samt analysen och avslutar med de 

metodproblem vi stött på under resans gång.  

 

 

Kapitel 3 - Teori 

I vårt tredje kapitel lägger vi tyngdpunkten på de teorier som ligger till grund för vårt 

uppsatsarbete; varumärket, co-branding och konsumentbeteendet.  

 

 

Kapitel 4 - Empirisk analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera de empiriska fakta vi samlat in med de teorier vi tagit 

upp under kapitel tre. Dessa kommer tillsammans att utgöra vår analys som vi valt att bygga 

på engagemang, lojalitet och co-branding.  

 

 

Kapitel 5 - Slutsats och diskussion  

Arbetet avslutas med de slutsatser vi kommit fram till under vår forskningsprocess. Kapitlet 

innehåller även en diskussion där vi tar upp egna reflektioner samt ger förslag till vidare 

forskning.  
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2. Metod 

 

 

 

Under metodkapitlet presenteras de metoder vi har använt oss av för att bäst uppnå 

undersökningens syfte. Vi kommer att beskriva de urval och avgränsningar vi gjort, 

genomförandet av intervjuerna samt de metodproblem som vi stött på.  

 

 

 

2.1 Val av metod 

 

Kvale20 beskriver metod som ”en väg som leder till målet”. Holme och Solvang21 beskriver 

begreppet som ”En metod är alltså ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till 

ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod”.  Halvorsen22 förklarar 

det som ”metod är ett systematiskt sätt att undersöka verkligheten på”. Det som de 

ovanstående författarna vill säga med sina citat är att metod innebär alla de sätt som forskaren 

kan använda sig av för att bäst söka de svar som denne har avsett finna med uppsatsen.  

 

Valet av metodologiskt perspektiv bör göras i ett tidigt stadium i arbetsgången, eftersom hela 

arbetet grundar sig på upplägget. Det påverkar såväl valet av teorier som sättet att samla in 

och analysera material. Det är svårt, nästan omöjligt, att halvvägs in i ett forskningsarbete 

bestämma sig för att arbeta utifrån ett visst perspektiv. Däremot är det möjligt att kombinera 

två eller flera perspektiv.23 Det är alltså viktigt att tidigt reflektera över vilken slags 

undersökning som skall göras och varför.    

 

Andersen menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt används då forskaren vill söka en djupare 

mening och få en mer fullständig förståelse för sitt problemområde. Detta tillvägagångssätt 

sätter konsumentens åsikter i centrum och är inte ute efter att mäta, rangordna eller dra 

                                                 
20 Kvale S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2001, s. 12. 
21 Holme & Solvang, Forskningsmetodik – Kvalitativa och kvantitativa metoder, 2001, s. 13. 
22 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1996, s. 13. 
23 Bengtsson C, Vilken metod är bäst – Ingen eller alla?, 2000. 
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generella slutsatser.24 Då vårt syfte är att utifrån konsumentens perspektiv, jämföra 

uppfattning och eventuella lojalitetsöverföringseffekter av co-branding hos en hög- och en 

låginvolveringsprodukt är således det kvalitativa tillvägagångssättet att föredra för oss. 

 

 

2.1.1 Kvalitativ metod  

 

”Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun som här kommer att 

diskuteras är att förstå ämnen från omvärlden ur den intervjuades eget 

perspektiv.”  

Kvale S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2001, s. 32 

 

Holme och Solvang25 skriver att kvalitativ metod kännetecknas av att den finns en direkt 

närhet till forskningspersonen, Andersen26 fortsätter och nämner att det finns ett du-jag-

förhållande mellan intervjuaren och undersökningspersonen. Kvale27 menar vidare att det är 

en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 

undersökningspersonernas vardag, då de kan förmedla sin situation till andra ur sitt eget 

perspektiv och med egna ord. Holme och Solvang28 nämner i sin bok tre situationer där 

kvalitativ metod bör användas: 

 

• Då vi vill utifrån urvalet säga något om den grupp urvalet gäller. 

• Då vi vill ha ett tvärsnitt av den företeelse vi studerar för att kunna göra säkra 

jämförelser. 

• Då vi vill visa hur starka vissa samband är eller vilken omfattning en viss företeelse 

har. 

 

Co-branding som fenomen är ett relativt outforskat område med jämförelsevis lite teori 

skrivet om ämnet. Framförallt då vi talar om co-branding ur ett konsumentperspektiv där det 

finns mycket litet eller nästan inget alls skrivet, är det synnerligen viktigt att använda ett 

kvalitativt angreppssätt, då vi vill skapa oss en djupare förståelse för co-brandings innebörd. 

                                                 
24 Andersen H, Vetenskapsteori och metodlära, 1994. 
25 Holme & Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2001. 
26 Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod, 1996. 
27 Kvale S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2001. 
28 Holme & Solvang, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2001. 
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Om vi istället hade använt oss av ett kvantitativt tillvägagångssätt, hade det varit av fördel om 

vi redan hade en beskrivning av området för att sedan kunna mäta data och föra statistik, 

vilket så inte är fallet här. Vi anser att det inte finns tillräcklig bakgrundsinformation för att 

kunna göra en bra kvantitativ undersökning. Vi vill att vår undersökning skall ge oss underlag 

för att förstå och kunna analysera de bakomliggande faktorerna, orsakerna samt attityderna till 

varför konsumenten köper en sammanslagen produkt. För att bäst svara på detta har vi använt 

oss av djupintervjuer. Halvorsen menar att då attityder och inställningar inte går att observera 

ges bäst svar istället genom intervju.29 

 

 

2.2 Intervjuerna 

 

Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet och flexibilitet.30 Det kan 

samlas in riklig information på få undersökningsenheter. Undersökningen går på djupet 

istället för att undersöka det genomsnittliga. Den intervjuform som vi har valt för vår 

undersökning är en halvstrukturerad intervju31. Kvale beskriver detta tillvägagångssätt som att 

intervjuguiden omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor men att det även finns 

möjlighet att göra förändringar i frågornas form och ordningsföljd om så krävs. Tekniskt sett 

är det varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär.32 Vi använde oss av 

en intervjumall (se bilaga) som var strukturerad efter huvudämnen som vi avsett undersöka 

och använde oss av samma grundmall både för Puma/Ferrari som för Marabou/GB-glass för 

att kunna jämföra konsumenternas svar mellan dessa två sammanslagningar. Vi valde detta 

tillvägagångssätt då vi ville ha möjlighet att under undersökningens gång kunna ändra eller 

lägga till frågor i vår intervjumall. Det hade kunnat visa sig att vår frågeställning inte 

besvarats eller täckts in som planerats, intervjupersonen kanske inte uppfattade frågorna som 

vi hade trott eller att det helt enkelt saknades frågor av betydelse för vårt resultat.  

 

 

 

 
                                                 
29 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1996. 
30 Ibid.  
31 Kvale S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2001. 
32 Kvale S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2001. 
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2.2.1 Genomförande av intervjuer 

 

Under vecka 49 år 2005 genomförde vi intervjuerna. Konsumentintervjuerna hölls i två skilda 

affärer i Lunds centrum. Under samma vecka ringde vi upp de fyra fallföretagen; Puma, 

Ferrari, GB-Glace och Kraft Foods för att avtala tid för intervju. Kvale gör en skillnad mellan 

två olika sätt att intervjua, informant- och respondentintervju. Våra utvalda intervjupersoner, 

konsumenterna, beskrivs bäst som respondenter då de är delaktiga i den företeelse som vi 

studerar. Fallföretagen kan istället betecknas som informanter då de besitter stor kunskap om 

ämnet vi undersöker och intervjuas med anledning av sin expertis inom området.33     

  

 

2.2.1.1 Konsumentintervjuer 

 

Eftersom vår studie utgår ifrån konsumentens perspektiv har vi den 7-8 december 2005 utfört 

konsumentintervjuer i Lund. För att lättast nå vår utvalda målgrupp för respektive 

sammanslagen produkt har vi genomfört undersökningen där produkten finns att tillgå. På så 

vis fångar vi även respondenterna i deras vardag i samband med riktiga köpbeslut. Under 

några timmar, onsdagen den 7:e december befann vi oss i Intersports butik på Mårtenstorget. 

Vidare befann vi oss några timmar under torsdagen den 8:e på Ica Malmborgs beläget på 

Clemenstorget för att även där försöka fånga vår målgrupp för vår utvalda 

låginvolveringsprodukt. Vi har valt att titta närmare på Daimglass och för att bäst nå denna 

glassköpande målgrupp fann vi det lättast att fånga dessa intervjupersoner redan vid 

glasshyllan. Vi ansåg att tio intervjuer om respektive produkt skulle räcka för att få fram ett 

bra analysunderlag, då vi på grund av arbetets storlek samt tidsmässigt inte har möjlighet att 

göra fler intervjuer.    

 

Kvale34 tar i sin bok upp, att det är viktigt att bygga upp en atmosfär, i vilken den intervjuade 

känner sig trygg och lätt kan tala om sina upplevelser och känslor. Vidare poängterar 

författaren att intervjupersonen bör få en bakgrund till intervjun genom en orientering inom 

ämnet både före och efter samtalet. För att försöka skapa denna avslappnade atmosfär samt ge 

intervjupersonen en inblick i ämnet presenterade vi oss och vårt undersökningsämne tydligt 

innan vi startade intervjun. Vi beskrev vad det är vi undersöker och syftet med densamma. 

                                                 
33 Bengtsson C, Vilken metod är bäst? – Ingen eller alla?, 2000. 
34 Kvale S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2001. 
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Kvale menar att de första minuterna vid en sådan här typ av kontakt är avgörande då 

intervjupersonerna tidigt vill skapa sig en uppfattning av intervjuaren innan denne tillåter sig 

att tala fritt och dela med sig av sina känslor och upplevelser för en främling. 35 Denna kontakt 

har vi försökt skapa genom att bygga upp ett förtroende intervjuare och intervjuperson 

emellan, genom att försöka lyssna uppmärksamt, visa intresse, respekt samt förståelse för 

intervjupersonen och deras svar. 

 

Under hela intervjun var alla skribenterna närvarande. En av oss tre ställde frågorna, som vi 

försökte hålla så korta som möjligt för att underlätta för intervjupersonen,36 medan de andra 

två antecknade svaren från intervjupersonen. Vi försökte hålla hela intervjun som ett samtal 

mellan oss och intervjupersonen för att få en så avslappnad miljö som möjligt. I slutet av 

intervjun gjorde vi en uppföljning37 där vi gick igenom svaren som vi fått från 

intervjupersonen och frågade om han eller hon hade något mer att tillägga utöver de svar vi 

redan fått. Vi ville här skapa ytterligare en chans för intervjupersonen att tillföra något om 

ämnet eller ta upp frågor som personen undrat över under intervjun. Förmodligen hade det 

varit en fördel för oss att i stället spelat in intervjuerna på band, då vi helt hade kunnat 

koncentrera oss på samtalet.38 Tyvärr hade vi ingen tillgång till utrustning vilket gjorde att vi 

fick anteckna istället. Dock anser vi att vi fick nedtecknat de svar vi fick från intervjupersonen 

samt att då vi gjorde vår uppföljning fick denne ytterligare en chans att godkänna sina svar.  

 

 

2.2.1.2 Fallföretagsintervjuer 

 

Under vecka 49 tog vi, per telefon, kontakt med de fyra fallföretag som vi avsett undersöka. 

Med dessa intervjuer ville vi få förståelse för hur fallföretaget ser på sammanslagningarna. Vi 

kom i kontakt med de personer som hade hand om konsumentfrågor och förklarade varifrån vi 

kom och vårt undersökningsområde. Vi ville försöka skapa en kontakt och få möjlighet att 

skicka frågorna via e-post så att dessa personer i lugn och ro kunde tänka igenom sina svar. Vi 

ville vara öppna för deras önskemål och föreslog i brevet vi bifogade med frågorna att de 

antingen kunde svara tillbaka på våra frågor via e-post eller att vi kunde bestämma en 

tidpunkt då vi istället kunde genomföra intervjun per telefon.  

                                                 
35 Kvale S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2001. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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Tyvärr blev det inte som vi hade tänkt oss då ingen av dessa fyra företag, av olika 

anledningar, ville svara på våra frågor. Vi kontaktade återigen dessa företag per telefon för att 

ta reda på orsaken till denna ovilja. Kraft Foods lämnade som anledning att de frågorna vi 

ställde skulle innehålla svar som klassas som företagshemligheter och hänvisade oss istället 

till deras hemsida, där all information som de kunde lämna ut fanns att tillgå. Puma lämnade 

följande svar: ”Sorry, men det ligger inte i prio fas ett här. Vi håller på för fullt med 

planeringen inför EM i friidrott och fotbolls- VM, så vi får se om marknadssidan hinner med 

det. I vanliga fall svarar dem ej på skolarbeten och sådant. Vi får mängder med sådana 

förfrågningar varje vecka. Hoppas du förstår”. GB-Glace har vi kontaktat vid ett flertal 

tillfällen utan större framgång. Dock var Susanne Wennergren, konsumentinformatör, positiv 

till en intervju vid vår första kontakt med henne. Avslutningsvis kontaktade vi Ferrari i 

Sverige men de hänvisade oss vidare till deras huvudkontor i Italien. Vi översatte våra 

intervjufrågor till engelska och skickade dessa via e-post till deras konsumentavdelning men 

har inte erhållit några svar.   

   

 

2.3 Urval av intervjupersoner   

 

Jarlbro menar att en kvalitativ undersökning, till skillnad från kvantitativ, bygger sitt urval på 

ett strategiskt och teoretiskt övervägande.39 Halvorsen skriver att ett strategiskt urval är att 

föredra då urvalet av intervjupersoner är få till antalet.40 Med anledning av dessa tankar 

lämpar sig det strategiska urvalet bäst för vår undersökning. Vi är inte intresserade av ett 

representativt urval utan vill istället undersöka hur en liten grupp konsumenter ser på 

fenomenet co-branding. Då det gäller informantintervjuer har vi även här valt ut våra 

fallföretag strategiskt då vi är intresserad av kvaliteten på informationen och avser intervjua 

de som förfogar över mest kunskap inom ämnet.41 

 

För att fånga de personer vi ansåg skulle tillföra mest för vår konsumentundersökning valde vi 

att placera oss ute i två olika butiker, Ica Malmborgs och Intersport. Här kunde konsumenten 

lätt finna de två produkter som vi avsett jämföra, Puma/Ferrariskon och Daimglass. Vi ansåg 

att vi bäst kunde finna vår avsedda målgrupp vid hyllan för respektive produkt när de var i 

                                                 
39 Jarlbro G, Vilken metod är bäst? – Ingen eller alla?, 2000. 
40 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1996. 
41 Ibid. 
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färd att inhandla någon utav dessa vi avsett undersöka. Avseende våra fallföretag kontaktade 

vi deras informationsavdelning och fick där uppgifter på vem vi kunde kontakta angående 

våra frågor.       

 

 

2.4 Val av teori  

 

I vår uppsats där vi har valt att undersöka effekterna av co-branding ur ett 

konsumentperspektiv har vi valt att lägga vår teoretiska fokus på tre huvudområden: 

varumärket, co-branding och konsumentbeteendet.  

När vi började läsa in oss på ämnet fann vi att det är ett relativt outforskat område med 

förhållandevis lite litteratur att tillgå. Våra sekundärdata42, det vill säga den information som 

redan finns att tillgå om ämnet, har uteslutande sökts i databaser vid Lunds Universitet såsom 

Lovisa, Elin och Libris. Vi har i huvudsak använt oss av vetenskapliga artiklar då de är mer 

aktuella än läroböcker och står närmare det vill undersöka. För att skapa oss en mer 

övergripande bild av de fyra fallföretag vi valt undersöka har Internet och företagens 

hemsidor använts. Den primärdata43 som finns, det vill säga den information vi samlat in 

speciellt för denna undersökning, har vi hämtat uteslutande från våra konsumentintervjuer. 

Vidare har vi valt att utgå från en deduktiv44 undersökning då vi utgått från våra teorier för att 

sedan studera verkligheten.  

 

 

2.5 Analys   

 

Vid tolkning av data skall vi kategorisera den insamlade informationen i syfte att beskriva vad 

det är vi har kommit fram till med undersökningen.45 För att uppnå uppsatsens syfte har vi 

utgått från vår problemformulering och sedan kopplat våra respondentintervjuer till teorin. 

För att mer specifikt kunna jämföra Puma/Ferrari och Marabou/GB-Glace har vi använt oss av 

en delanalys46, då vi har delat upp analysen i olika undersökningsområden.  

 

                                                 
42 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1996. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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2.6 Metodproblem och undersökningens kvalitet 

 

Vårt största problem med denna undersökning har varit de fyra fallföretagens ovillighet att 

ställa upp på intervju. Det vi ville få ut av våra informantintevjuer var deras syn på 

samarbetet, lite bakgrund samt vad de vill uppnå med sammanslagningen. Istället fick vi gå 

via företagens hemsidor och försöka få fram likvärdig information. På dessa fann vi endast 

företagens bakgrund och vårt arbete får därför vara utan företagens syn på samarbetet samt 

vad de önskar uppnå med sammanslagningen. Vi anser dock att informationen vi fått från 

hemsidorna är tillräcklig för att utföra den analys vi avsåg göra. 

 

Enligt Holme & Solvang visar undersökningens reliabilitet på hur pålitligt det insamlade 

materialet är och om man undersökt det man avsett undersöka. Validitet står för hur giltig 

informationen är och detta kan enligt författarna vara ett mindre problem vid kvalitativa 

studier då vi har en personlig närhet till det vi undersöker. Idealt skall det råda en 

överensstämmelse mellan de två ovanstående begreppen.47 För att höja reliabiliteten i vår 

undersökning har alla tre skribenter varit närvarande vid alla intervjutillfällena, där vi har 

lyssnat och antecknat vad som sagts. Avslutningsvis har vi följt upp svaren med 

intervjupersonen då denne fick godkänna sina svar. För att öka validiteten i undersökningen 

har vi, när vi valde ut vår teori, utgått från vårt syfte. Vidare har vi försökt fokusera på de 

viktiga delarna i teorin när vi utformat våra intervjufrågor. Vi eftersträvar givetvis såväl hög 

reliabilitet som validitet, men det går att uppnå hög reliabilitet utan att validiteten i 

undersökningen är det.48   

 

 

                                                 
47 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1996. 
48 Ibid. 
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3. Teori 
 

 

Syftet med teoriavsnittet är inte att redogöra för begrepp och modeller som kan hittas i 

litteratur som behandlar ämnet, utan att hitta ett samband och förståelse på hur följande 

begrepp och modeller kan hjälpa oss i vår analys om co-brandings effekter på konsumenten. 

Vi vill även genom följande disposition få läsaren att komma närmare våra tankar för att 

sedan kunna ställa oss kritiska mot våra val och sätt att undersöka ämnet. 

 

 

 

3.1 Co-Branding  

 

Utvecklingen av varumärken går stadigt framåt och blir allt viktigare i kampen om 

konsumenten. Sedan 1990-talet har allt fler marknadsförare upptäckt co-branding som ett 

verktyg för att bygga upp ett värde kring sitt varumärke. De synergieffekter som erhålls när 

två välmatchade varumärken går samman och skapar en tjänst eller produkt kan avsevärt höja 

lönsamheten och värdet för respektive varumärke. Riskerna med co-branding är dock många 

och att välja rätt strategi för ett varumärke kan tyckas svårt nog. När dessutom två 

varumärken skall arbeta ihop ökar utmaningen ytterligare.49 För att kunna analysera hur 

konsumenten påverkas av co-branding vill vi i detta avsnitt förklara de bakomliggande 

anledningarna till varför företag använder sig av samarbetsformen. 

 

 

3.1.1 Definition 

 

Fenomenet när en produkt marknadsförs av två eller ibland flera varumärken har i litteraturen 

inget enat namn utan benämns bland annat som brand alliances (Rao & Ruekert50, Simonin & 

Ruth51), mixed brands (Bengtsson52), composite branding (Park & Shocker53), dual branding 

                                                 
49 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
50 Rao & Ruekert, Signaling unobservable product quality through a brand ally, 1999.  
51 Simonin & Ruth, Is a company known by the company it keeps?, 1998.  
52 Bengtsson A, Consumers and Mixed-Brands, 2002. 
53 Park et al, Composite branding alliances: an investigation of extension and feedback effects, 1996. 
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(Levin54) eller co-branding (Blackett & Boad55, Spethmann & Benzra56, Kapferer57). För att 

smalna av definitionen av fenomenet har vi valt Blacketts definition av co-branding:  

 

Co-branding är en form av samarbete mellan två eller flera varumärken, där de ingående 

parternas varumärke bibehålls i den slutliga produkten. De ingående parterna är redan mer 

eller mindre etablerade på marknaden och har varsin befintlig kundkrets. Samarbetet är av 

icke kortsiktig karaktär och dess värdeskapande är för litet för att motivera ett nytt 

varumärke.58 

 

 

3.1.2 Co-brandings synergieffekter 

 

Varför väljer då ett företag att låta sitt varumärke gå samman med ett annat? Anledningarna är 

flera men har alla sin grund i värdeskapande. Blackett delar in co-branding i fyra olika nivåer 

baserat på de värdeskapande synergieffekter som skapas.59 

 

Den första nivån, som Blackett kallar reach awareness, är ett samarbete som syftar till att öka 

kundernas kännedom om ett varumärke. Detta görs genom att exponera varumärket för ett 

annat varumärkes kundkrets. Denna typ av co-branding är vanligt i kreditkortsbranschen.60 Ett 

tydligt exempel är Mastercards samarbete med SAS, där resenären får bonuspoäng hos SAS 

vid betalning med Mastercard. På så vis får Mastercard fler transaktioner och SAS ger sina 

trogna kunder ytterligare fördelar.61  

 

Den andra nivån är values endorsement. Denna typ av co-branding uppstår när ett varumärke 

genom ett samarbete styrker sitt värde och/eller position.62 Ett exempel på denna typ av 

samarbete är Icas samarbete med SOS-barnbyar där Ica säljer ett bröd och skänker fem kronor 

för varje sålt bröd till SOS-barnbyar. Ica får ett mervärde då konsumenten känner att de gör en 

                                                 
54 Levin & Levin, Modeling the Role of Brand Alliances in the Assimilation of Product Evaluations, 2000. 
55 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999.  
56 Spethmann & Benzra, Co-brand or be damned, 1994. 
57 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
58 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 www.sas.se  
62 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
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god gärning och SOS-barnbyar får ökad publicitet vilket förhoppningsvis leder till ökade 

bidragsintäkter.63 

 

Nästa nivå, ingredient co-branding, består av ett huvudvarumärke och ett 

ingrediensvarumärke. Ingrediensvarumärket förser huvudmärket med en eller flera 

komponenter till den slutliga produkten som har båda varumärkena synliga. För tillverkare av 

komponenter till slutprodukt kan samarbetet medföra en andra inkomstkälla i form av 

royaltyintäkter. Detta kan ske om tillverkaren av komponenten kan övertyga sin partner att 

den slutliga produktens värde kommer att öka om komponenten synliggörs.  Intel är ett bra 

exempel på denna typ av co-branding.  Intels Pentium Processorer har en sådan stark ställning 

på marknaden att en dator utan Intel istället har negativ inverkan på datortillverkarens 

varumärke.64 Ett annat bra exempel är bilbranschen där Bose förser ett flertal bilmodeller i 

den högre prisklassen med teknologisk avancerade ljudsystem för att ytterligare öka känslan 

av exklusivitet.65 

 

Den fjärde och sista nivån benämner Blackett complementary. Till skillnad från ingredient co-

branding är det här frågan om två huvudvarumärken som var för sig redan är starka men som 

genom ett samarbete blir ännu starkare.66 Icas samarbete med Statoil är ett bra exempel på 

denna typ.67 

 

En nivå utesluter inte en annan utan kan bestå av en blandning av ovanstående. Blackett 

menar att den sistnämnda nivån är den form av co-branding som bäst stämmer in med 

definitionen ovan och därför den renaste formen av co-branding.68  

 

 

3.1.3 Val av samarbetspartner 

 

Grundläggande för ett lyckat samarbete är att konsumenten kan se kopplingen mellan de två 

ingående parterna.69 Det är även viktigt att de inblandade parterna kan samarbeta med så lite 

                                                 
63 www.ica.se 
64 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
65 www.bose.com 
66 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
67 www.ica.se 
68 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
69 Miller R., Making the most of brand alliences, 2000.  
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friktion som möjligt. I problemdiskussionen tog vi upp Lindströms70 tre grundregler som bör 

följas vid val av samarbetspartner. Brouthers och Wilkinson instämmer med dessa 

grundregler och för resonemanget vidare då de presenterar sina ”fyra c: n”, vilka beskriver 

fyra grundläggande punkter som företag bör ta i beaktning när de väljer samarbetspartner.71   

 

Complementary skills  

Detta är det första och ett av de viktigare stegen då man söker efter en samarbetspartner. Det 

gäller att hitta en partner som kan ge företaget kunskap, teknologi och/eller marknader som 

det inte redan har. Lika viktigt är det att företaget kan förse samarbetspartnern med någon 

eller några av dessa saker. De båda samarbetande parterna måste vara villiga att ge lika 

mycket som de får.  

 

Cooperative cultures 

En viktig byggsten för ett lyckat samarbete är att de inblandade parternas kulturella skillnader 

kan hanteras. Kulturella skillnader finns och kan bero på parternas storlek eller dess 

ursprungsland. Det viktiga för samarbetet är att parterna kan hantera dessa skillnader och 

visar ömsesidig respekt gentemot varandra.  

 

Compatible goals 

Företag som ingår ett samarbete måste ha strategiska mål som gynnar båda parter och inte mål 

som konkurrerar med varandra. Parterna bör således noggrant undersöka hur den 

samarbetande partens mål kan gynna sitt eget. 

 

Commensurate levels of risk 

I sin fjärde och sista punkt av de fyra c: na tar Brouthers och Wilkinson upp hur risken i 

samarbetet är fördelat. Detta förhållande måste bibehållas för samarbetets fortsatta 

överlevnad. Erkännandet av ömsesidigt beroende är ett tecken på styrka i ett samarbete.72 

 

 

 

 

                                                 
70 Lindström M, Brand + Brand = Success?, 2002. 
71 Brouthers K et al, Strategic Alliances; Choose Your Partners, 1995.  
72 Ibid. 
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3.1.4 Fördelar med Co-branding 

 

För att kunna få ut de synergier som co-branding är tänkt att ge krävs att de samarbetande 

parterna noggrant har undersökt respektive partners lämplighet för ett samarbete. Om parten 

har undersökts omsorgsfullt och ett samarbete verkar lämpligt finns goda möjligheter att dra 

fördelar av samarbetet. Blackett73 nämner en rad olika fördelar: 

 

• Ökad försäljning då co-branding möjliggör expansion på nuvarande marknad eller 

access till nya marknader eller målgrupper. 

• Lättare och snabbare att nå ut till nya målgrupper. Nya varumärken kan vinna annars 

tvekande målgrupper genom att samarbeta med en partner som redan är accepterad 

hos den aktuella målgruppen.     

• Tillgång till ny teknologi. 

• Kostnadsreducering vid etablering på nya marknader. Genom att samarbeta med en 

lokal aktör på den nya markanden kan marknadsföringskostnader avsevärt reduceras. 

• Riskreducering. Vid lansering av en ny produkt kan det vara klokt att gå samman med 

en etablerad aktör istället för att konkurrera med densamma och på detta vis reducera 

risken av en misslyckad nylansering. 

• Ett varumärke oavsett storlek, som inte tror det kan etablera sig på en ny marknad kan 

göra så med framgång tack vare ett samarbete med en lokal partner som redan finns på 

den aktuella marknaden. Co-branding kan också vara en möjlighet om marknaden, på 

grund av lagar, har ett begränsat antal aktörer. Genom att gå samman med en partner 

som redan finns på marknaden kan dessa legala hinder kringgås. 

 

 

3.1.5 Nackdelar med Co-branding 

 

Om en part fått trovärdighetsproblem eller på annat sätt inte fungerar som partner blir 

samarbetet svårt att fortsätta. Blackett74 beskriver ytterligare risker och fallgropar som bör 

beaktas innan samarbete ingås: 

 

                                                 
73 Blackett T. et al, Co-branding, The science of Alliance, 1999. 
74 Ibid. 
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• Försök till etablering på marknader som ligger för långt från de ingående 

varumärkenas ursprungliga område. 

• Finansiella svårigheter hos någon av parterna. 

• Misslyckande att uppnå co-brandingens ursprungliga mål.  

• Ett av de två sammanslagna varumärket förlorar eller tappar sitt ursprungliga 

kännetecken.  

 

 

3. 2 Varumärket 

 

“A product is something that is made in a factory; a brand is something 

that is bought by a customer. A product can be copied by a competitor; a 

brand is unique. A product can be quickly outdated; a successful brand 

is timeless” 

 Stephen King, WPP Group, London.75 s.1 

 

Branding är ett grundläggande begrepp i vår analys om co-branding ur konsumentens 

perspektiv. Vi anser att det är av vikt att analysera de värderingar och uppfattningar som det 

enskilda varumärkena står för innan de sätts samman med ett annat varumärke och bildar en 

allians. En startpunkt för ett eventuellt framtida samarbete är förståelsen av faktorer såsom det 

enskilda varumärkets image och positionering.76 

 

David Aaker förklarar ett varumärke som ett avskiljande namn och/eller symbol, såsom 

logotyp eller förpackningsdesign.77 Syftet kan sägas vara dels att identifiera varor eller 

tjänster från försäljare dels att differentiera dessa varor eller tjänster från konkurrenter. 

Intressant i vår studie är hur avskiljningen som Aaker nämner verkar, när tanken bakom co-

branding är att medvetet placera två varumärken tillsammans. Om strategin är att differentiera 

sig från andra; kan man då säga att co-branding är att få två företag/varumärken att i någon 

grad likna varandra?  

 

Ett varumärke signalerar var produkten härstammar från och skyddar både konsumenten och 

producenten från konkurrenter som försöker erbjuda produkter som annars anses som 
                                                 
75 Aaker D, Managing brand equity, 1991, s. 1. 
76 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
77 Ibid. 
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likvärdiga.78 Varumärket ger konsumenten en snabb referens, gör det enkelt att förstå vad en 

produkt är, visar vilka värden den representerar och ger en psykologisk försäkran till 

köparen.79 

 

Dagens marknad fragmenteras alltmer samtidigt som nya varumärken och produkter dyker 

upp. Varumärkesbyggande blir därför allt svårare för dagens företag.80  

 

 

3.2.1 Varumärkets image och profil 

 

Komplexa marknader, som vi nämnde ovan, gör byggandet och hanteringen av varumärken 

svår. Förutom att känna till sin profil behöver varje enskilt varumärke också förstå dess roll i 

det större sammanhang det verkar inom.81  

 

“The brand builder who attempts to develop a strong brand is like a 

golfer playing on a course with heavy roughs, deep sand traps, sharp 

doglegs and vast water barriers.” 82 

 Aaker ., Building strong brands, 1996. s 26  

 

Med ovanstående citat menas att det är svårt att lyckas under svåra omständigheter. Hård 

press sätts på varumärket. Pressen kan komma både inifrån företaget och från omvärlden då 

företaget konkurrerar mot andra företag samt utsätts för fluktuationer på marknaden. 

  

Författare som Aaker83 och Kapferer84 skiljer mellan varumärkes image och varumärkes 

profil. Image motsvarar den bild konsumenten har av varumärket och profil är hur företaget 

vill bli uppfattat av konsumenten.85 Kapferer, förklarar skillnaden genom att klargöra för 

varumärkets påtagliga och icke påtagliga egenskaper när han pratar om en varumärkesprofil.86 

Dessutom lägger han till en nämnvärd detalj i analysen. Han påstår att ett varumärkes unika 

                                                 
78 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
79 Chris F, Marketing Communications: Contexts, strategies and applications, 2002. 
80 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
81 Ibid. 
82 Aaker D, Building strong brands, 1996, s. 26. 
83 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
84 Kapferer J, Strategic brand management, 1998.   
85 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
86 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
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egenskap eller unique selling proposition (USP) är en bestämmande faktor som påverkar 

imagebildandet hos konsumenten. Kapferer menar också att ett genuint varumärke oftast inte 

bara är ett namn på en produkt, utan att namnet/varumärket även får spilleffekter i 

produktions-, distributions- och försäljningskanalerna87. Han påpekar dock att den avskiljande 

faktorn, USP, kan överskuggas av konsumentens förväntning vilket i slutändan leder till att 

produkten/varumärket riskerar förlora sin image.88  

 

Varumärket har, enligt Kapferer, en roll som försäkrare och tillitsskapare vilket förstärker 

profilen och imagen som konsumenten har av företaget. 89 Vi tror detta gör konsumenten mer 

villig att ta på sig fler risker, utforska nya beteenden och testa nya produkter. Det bör dock 

nämnas, som Aaker skriver, att en eventuell stor utvidgning av marknaden kan leda till att 

varumärket försvagas.90 Profilen, som är ett centralt begrepp i varumärkets uppfattade mening 

och framgång, kan leda till associationer som förblir bestående även då varumärket placeras i 

nya produkter och marknader.91 

 

Egenskaper som relateras direkt till köp eller till användning av en produkt levererar 

funktionella och emotionella fördelar.92 Dessa ser vi som värdegivande egenskaper som 

skapas genom att erbjuda något extra eller bättre än vad konkurrenterna gör. Problemet som 

Aaker belyser är att attribut hamnar i rampljuset av profilskapande strategier vilket kan leda 

till att andra perspektiv, som skulle kunna differentiera varumärket, inte upptäcks.93 

 

Om ett varumärke inte bara skall stödja ett annat genom att fungera som tecken på 

tillförlitlighet, måste det också framställas som värdeskapande för konsumenten. Aaker 

förklarar att med en värdeskapande framställning menas den uttalade funktionella och/eller 

emotionella fördelen som varumärket erbjuder konsumenten.94 En sådan uttalad fördel borde 

leda köpbeslutet i en positiv riktning och skapa ett stärkt förhållande mellan varumärke och 

konsument.  

 

                                                 
87 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
91 Ibid.  
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
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Konsumenten har, enligt Aaker, vid köpbeslutet sällan all information som krävs för att göra 

en rationell och objektiv värdering om produktens kvalitet utan grundar sina antaganden på en 

eller två källor/värderingar.95 För att kunna påverka konsumentens kvalitetsuppfattning anser 

vi därför att det är viktigt att förstå och kunna hantera dessa källor/värderingar på ett bra sätt.  

Kvalitet, tror vi, är en av de viktigaste egenskaperna som påverkar konsumenten i dess 

köpbeslut. Det är därför extremt viktigt att underlätta konsumentens förståelse för 

varumärkets profil. Aaker ger oss belägg i detta påstående genom att säga, att om den 

uppfattade kvaliteten blir bättre kommer även den allmänna uppfattningen om varumärket 

stärkas.96    

 

Förhållandet mellan företagets uppfattning och konsumentens uppfattning måste vara tydlig, 

då konsumenten genom varumärkes image kan bygga en emotionell koppling.97 För att bättre 

kunna förstå sambandet mellan varumärkets profil och varumärkets image ska vi med hjälp av 

Kapferers modell ”The Identity Prism” se på de olika faktorer som karakteriserar det skickade 

budskapet och det tolkade budskapet.  

 

 

3.2.1.1 The identity prism 

 

Kapferer menar att varumärken har en unik gåva, nämligen möjligheten att kunna tala till 

konsumenten.98 Detta påstående kan anses som en fördel då det ger varumärken möjlighet att 

skapa ett förhållande och interagera med konsumenten på en mer personlig nivå.  

 

Modellen förklarar förhållandet mellan avsändaren och mottagaren av ett budskap. 

Avsändaren är företaget/varumärket som genom sin positionering och profilbyggande vill att 

konsumenten skall uppfatta företaget/varumärket på ett visst sätt. Konsumenten är mottagaren 

av budskapet, och utifrån den mottagna informationen bildar denne sig en uppfattning som 

kallas i modellen för företagets/varumärkets image. Avvikelsen mellan profil och image kan 

förklaras utifrån distorsioner i den kanal som budskapet skickas igenom samt kulturella 

aspekter och egna erfarenheter som påverkar konsumenten. Vi väljer att inkludera modellen i 

vår studie då vi vill observera och analysera om det finns avvikelser mellan våra fallföretags 

                                                 
95 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
96 Ibid. 
97 Chris F, Marketing Communications: Contexts, strategies and applications, 2002. 
98 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
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profil och image. Det är relevant för oss att förstå hur konsumenten uppfattar enskilda 

varumärken innan dessa sätts ihop med ett eller flera andra. Lojalitetsöverföringseffekternas 

analys kommer att underlättas då vi vet hur konsumenten uppfattar och ställer sig gentemot 

våra fallföretag och fallprodukter. 

 

Varumärkets profil, som tidigare förklarats, är den bild ett företag uttrycker. Detta kallas i 

Kapferers modell picture of sender, där faktorer som personlighet och fysisk utformning 

förstärker budskapet som de vill förmedla.99 

 

Varumärkets image benämns i Kapferers modell som picture of recipient där faktorer som 

konsumentens egen självbild samt ideala självbild, det vill säga hur denne skulle vilja bli 

uppfattad, påverkar hur konsumenten tolkar budskapet.100  

 

Skillnaden mellan det sända och det tolkade budskapet kan kopplas till vad som ibland 

benämns brus eller distorsion i den kanal som budskapet skickas. Bruset eller distorsionen kan 

förklaras av förhållandet mellan omvärld-konsument-företag samt kulturella faktorer.101   

 

Förklaring av termer i modellen: 

Physique    En kombination av egenskaper som särskiljer produkten/märket när 

den/det nämns. 

Personality    Sättet att beskriva produkter/märken som om det vore en person, samt 

vilken slags person det gäller. 

Culture   Värderingar som lägger riktlinjer i form av inspiration och 

förhoppningar till produkten/varumärket. 

Relationship    Förhållandet och interaktionen emellan personer i omvärlden. 

Reflection   Konsumenten speglas på det sätt som denne vill bli uppfattad. 

Self image   Genom personens attityder utvecklas det ett inre förhållande med själva 

personen. 

 

 

 

 

                                                 
99 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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Figur 1 visar hur dessa faktorer korrelerar med varandra i modellen. 

 

 

 

 Kapferers modell ”The Identity Prism”   

 

 

De flesta företag fokuserar sig på ett enskilt varumärke och skyddar dess position genom att 

eftersträva en viss positionering. Aaker påstår att det är extremt viktigt att skydda sitt 

varumärke från att uppfattas som dålig hos konsumenten då det är mycket svårt, ibland till 

och med omöjligt att förändra en sådan syn på varumärket.102 Normann förstärker detta 

påståendet ytterligare genom att påstå att det krävs tolv plus för att gottgöra ett minus.103  

 

Att analysera hur ett varumärke väljer att positionera sig och hur varumärkets ickemateriella 

tillgångar påverkas är av intresse för att förstå varför företag överväger att ingår i en 

sammanslagning. 

 

 

                                                 
102 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
103 Normann R, Service management, 2000. 
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3.2.2 Varumärkets positionering 

 

En produkts position är hur konsumenten definierar produkten utifrån dess attribut.104 Denna 

definition visar hur produkten/varumärket värderas av konsumenten i jämförelse med andra 

konkurrerande produkter/varumärken.  

 

Vad menas då med positionering av multimärkesprodukter? Kapferer menar att fyra frågor 

måste ställas:  

 

• Varför?  

• När?  

• Mot vilka konkurrenter? 

• Mot vilken målgrupp?  

 

Kapferer säger att positionering i sig, är av tävlande natur och kräver att företag visar en 

tydlig ställning med sin produkt. När det gäller varumärken gör konsumenten ett val men när 

det gäller produkter gör denne en jämförelse.105  

 

Produkten breddar konsumentens val medan varumärket gör valet enklare.106 Därför är det av 

stor vikt att veta hur konsumenten jämför olika produkter och vilken som är den avgörande 

faktorn i beslutet. Med sådan kunskap anser vi att företaget skulle kunna motivera om ett 

samarbete skall ingås och på vilket sätt det skall ske.  

  

Positioneringsanalysen är inte det enda som är av betydelse i hur ett varumärke byggs upp. 

Vid co-branding bidrar även resultatet av samarbetet, antingen positivt eller negativt till de 

enskilda företagens ickemateriella tillgångar. Kapferers fyra frågor ger varken en helhetsbild 

eller helhetsanalys av ett varumärkes profil och dess unika värde.107  

 

 

 

                                                 
104 Kotler & Armstrong, Marketing an introduction, 2003. 
105 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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3.2.3 Varumärkets värde  

 

Ett varumärkes image och profil har direkta effekter på dess värde eller brand equity som 

Aaker benämner det. Han definierar brand equity som en sammanställning av tillgångar 

såsom igenkänning av ett varumärke, lojala kunder, uppfattad kvalitet samt de associationer 

som är länkade till varumärkets namn och logotyp. Dessa tillgångar förbättrar eller försämrar 

sedan värdet på den produkt eller tjänst som erbjuds.108  

 

Varje enskild produkt eller varumärke har förmågan att kännas igen och skapa en image hos 

konsumenten.109 Brand equity kan även påverka distributionskanaler. Likt konsumenten 

skapar sig även distributören en uppfattning om olika varumärken. Aaker menar att detta kan 

påverka förhandlingar och ge ett starkt varumärke fördelar när produkten skall placeras på 

butikshyllor eller då samgående marknadsföringsstrategier konstrueras.110 

Det underliggande värdet av ett varumärke är ofta baserat på associationer som konsumenten 

länkar till varumärket men kan även gälla en produkts attribut.111 

 

Aaker skriver att det måste finnas en koppling till varumärkets namn och symbol för att 

ickemateriella tillgångar skall inverka på brand equity. Skulle dessa förändras kan det påverka 

värdet i både positiv och negativ riktning.112 

 

Trots det värde ett varumärke har och utvecklar, säger Aaker att det finns tecken på att vikten 

av att bygga ett varumärke minskar. Han menar att det numera istället är priset som är den 

huvudsakliga faktorn i ett köpbeslut.113  

 

 

3.3 Konsumentens köpbeteende  

 

Konsumentens köpbeteende varierar kraftigt. Kunder föredrar olika produkter vid olika 

tillfällen. Konsumenten gör sina val utifrån interna och externa faktorer.114 Interna faktorer 

                                                 
108 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
109 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
110 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Andrén & Kral, Märkvärdiga relationer: analysmodell för relationer mellan varumärke och konsument, 2003. 
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kan vara konsumentens motivation, det vill säga att denne har ett visst behov och då är villig 

att inhandla en viss produkt för att tillfredställa detta behov.115 Konsumentens motivation 

stärks av hur engagerade de känner sig, den upplevda risken och hur mycket de behöver 

använda sig av sin kognitiva förmåga.116 Det är då nödvändigt att undersöka och förstå vad 

det är som motiverar konsumenten. De externa faktorerna förklarar Andrén och Kral som att 

konsumenten påverkas av exempelvis media eller andra personer vilka skapar ett behov hos 

konsumenten.117  

 

  

3.3.1 Engagemang 

 

Engagemang är en känsla och motivation gentemot produkten som konsumenten upplever. 

Denna känsla grundar sig på individens behov, värderingar och intresse.118  

Konsumenternas köpbeslut skiljer sig avsevärt från varandra. En förklarande faktor till detta 

är konsumentens nivå av engagemang, i termer av betydelse och relevans, dels i köpprocessen 

men också i förhållande till produkten.119 

 

De Pelsmacker definierar involvement eller engagemang som den vikt konsumenten lägger på 

en produkt eller ett köpbeslut.120 Med andra ord hur hon eller han överväger köp i förhållande 

till den uppfattade risken som köpet innebär. 

 

Solomon utvecklar begreppet vidare genom att tillägga att nivån av uppfattad relevans och 

intresse beror på olika stimuli vid en specifik situation.121 Han menar att det finns två olika 

typer av engagemang, varaktigt och situationsbaserat. Med den varaktiga typen av 

engagemang menar han att det finns ett bestående intresse, medan den situationsbaserade är 

ett engagemang som skapas i samma stund som köpet. Solomon menar att skillnaden mellan 

dessa beror på konsumentens intresse av produkten/märket och viljan att göra ett bättre köp 

men också på dennes personlighet och självbild.122 

 

                                                 
115 Andrén & Kral, Märkvärdiga relationer: analysmodell för relationer mellan varumärke och konsument, 2003. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Tynor A. et al, Hur produktens design kan påverka graden av engagemang, 2005.  
119 Fill C, Marketing Communications: Contexts, strategies and applications, 2002.  
120 De Pelsmacker P, Marketing Communications: A European perspective,  2004. 
121 Solomon M, Consumer Behaviour: A European perspective, 2004. 
122 Ibid. 



 32

Engagemang kan mätas utifrån några olika utgångspunkter vilka speglar konsumentens 

inställning till produkten. Solomon menar att dessa är starkt kopplade till varandra och bygger 

på det symboliska värdet av produkten, eventuella negativa effekter av ett val, sannolikheten 

att göra ett felaktigt val samt den välbefinnande nivån av produkt/varumärkeskategorin.123  

 

Laaksonen ser på konsumentens engagemang vid köpbeslut utifrån tre olika aspekter; den 

kognitiva, en benägenhet att agera samt ett responsbaserat agerande.124 

Den kognitiva aspekten syftar på att hänsyn tas till den uppfattade personliga relevansen i 

förhållande till objektets och situationens betydelse. Aspekten benägenhet att agera syftar till 

individens tankar då stimuli redan har bemötts. Detta speglar vikten av intresse, emotionell 

hängivenhet och motivation. Dessa driver och definierar intensiteten av individens 

engagemang och agerande oavsett situation. Sista aspekten, responsbaserat agerande, syftar 

till det kognitiva lärandet; lära, känna och göra då stimuli från exempelvis 

marknadsföringskommunikation påverkar konsumenten.125 

 

Fill skriver däremot att engagemanget antingen är högt eller lågt redan vid 

beslutssituationen.126 Om Laaksonens första två aspekter menar Fill att konsumenten flyttar 

sig mellan dessa inför köpbeslut och att växlingen dem emellan sker när till exempel 

upplevelsen ökar, uppfattad risk minskar och/eller den allmänna kunskapen om produkten 

eller varumärket ökar.127    

 

Konsumenten, menar Kapferer, kan engagera sig i produkter på mer än ett sätt.128 Detta, säger 

han, visar sig bli särskilt svårt då det gäller produkter som skall spegla vår självbild. Med 

detta antar vi  det menas den personliga risk valet av produkt innebär för varje enskild köpare. 

Kapferer menar att denna typ av produkt oftast har en social funktion och speglar därför 

köparens personlighet.129 

 

Många konsumenter lägger ingen större vikt vid produktens funktionalitet utan väljer istället 

efter aspekter såsom stil, status och andra ickefunktionella aspekter.130 Med detta påstående 

                                                 
123 Solomon M, Consumer Behaviour: A European perspective, 2004. 
124 Laaksonen P, Consumer involvement: Concepts & research, 1994.  
125 Ibid.   
126 Fill C, Marketing Communications: Contexts, strategies and applications, 2002. 
127 Ibid. 
128 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
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vill Kapferer styrka faktumet att konsumenter i de flesta sammanhang, upplever information 

som otydlig eller opålitlig. Brist på tålamod hindrar dem från att utforska och analysera 

information från flera varumärken i kategorin.131 

Aaker nämner i sin bok Building Strong Brands att det har gjorts tidigare undersökningar om 

produktattribut, men redogör inte för vilka eller av vem. Undersökningarna har visat att 

konsumenten samlar information om produktens attribut och värderar dessa utifrån dess 

relevans för att sedan göra ett reflekterat beslut.132  

 

 

3.3.1.1 Hög- och låginvolvering 

 

En konsuments engagemang i ett köpbeslut skiljer sig åt beroende på om denne har en hög 

eller låg involvering i produkten.  

När en kund upplever en stor risk med köpet och ser att det finns stora skillnader mellan de 

befintliga varumärkena på marknaden lägger denne ner mer tid på att söka information och 

utvärdera produkten innan köp.133 Vi inser att ju större engagemang konsumenten lägger ner 

på köpet, desto mer betydelsefullt är köpet. Inköp av en höginvolveringsprodukt, där kunden 

är nöjd, leder oftast till en lojal kund och därmed också till återköp.134 

Typer av risker som kan förekomma är finansiell risk, det vill säga att konsumenten 

reflekterar över huruvida denne har råd att inhandla produkten eller väljer att ett billigare 

alternativ. En annan risk som kan uppstå är social risk, vilket innebär hur köpet kommer att 

påverka konsumentens sociala status.135 Detta leder till ett högre engagemang hos 

konsumenten då denne upplever dessa varumärken mer differentierade från varandra.136  

 

Vanliga höginvolveringsprodukter kan till exempel vara ett bilköp eller en vitvara. I vår 

undersökning har vi valt den sammanslagna sportskon från Puma och Ferrari som företrädare 

för vårt högengagemangsprodukt. Vi anser att valet av en sportsko skiljer sig avsevärt 

konsumenterna sinsemellan. Denna produkt köps utifrån olika syften och skiljer sig i 

                                                                                                                                                         
 
131 Kapferer J, Strategic brand management, 1998. 
132 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
133 Meijer & Sperling, En studie kring konsumentens uppfattning av varumärken i livsmedelsbranschen, 2005. 
134 Eklund & Strandberg, Bibehållande av kunder genom lojalitetsskapande aktiviteter, 2005. 
135 Ibid. 
136 Meijer & Sperling, En studie kring konsumentens uppfattning av varumärken i livsmedelsbranschen, 2005. 
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prisklasser och egenskaper samt speglar konsumentens självbild. Utifrån dessa motiveringar 

kan vi dra kopplingar till ovannämnda risker och personlig relevans. 

 

Om det i stället föreligger en liten risk hos konsumenten resulterar detta till att konsumentens 

beslutsfattande är mindre omfattande, graden av engagemang är lågt och produkter uppfattas 

som odifferentierade.137 Sannolikheten är stor att köpet av produkten utvecklas till en vana, 

det vill säga ett rutinköp, och konsumenten blir mer mottaglig för situationspåverkan såsom 

kampanjer i butik och extrapriser.138 Meijer och Sperling skriver att vid ett rutinköp av till 

exempel dagligvaror väljer konsumenten snarare produkt efter märkeskännedom och 

förpackning än efter pris. Vidare menar de att utvärderingsprocessen av varan sätts igång efter 

att konsumenten provat produkten och ligger som grund för eventuell vidare konsumtion.139  

Vi har valt den sammanslagna produkten Daimglass som företrädare för 

lågengagemangsprodukt i undersökningen då vi anser den vara ett bra exempel på en produkt 

där beslutsfattandet för konsumenten är lätt och risken låg.   

 

 

3.3.2 Konsument och varumärket 

 

För konsumenten speglar varumärket något mer än produktens kvalitet, pris eller funktion. 

Företag skall därför sträva efter att gemensamt bygga en relation mellan konsumenten och 

varumärket för att på så vis skapa en nivå som båda blir nöjda av.140  

 

 

3.3.2.1 Varumärkets lojalitet 

 

Psykologer och ekonomer har sedan länge förstått att erinran och igenkännande är signaler på 

något mycket mer än bara ihågkommande av ett märke.141 Konsumentens uppfattning om ett 

välkänt varumärke är inte bara en spontan reaktion. Detta kan något förenklat uttryckas som, 

då företaget vågar stå för det som de säljer så kan produkten företaget stödjer inte vara 

                                                 
137 Meijer & Sperling, En studie kring konsumentens uppfattning av varumärken i livsmedelsbranschen, 2005. 
138 Solomon M. et al, Consumer behaviour – A European perspective, 2004.  
139 Meijer & Sperling, En studie kring konsumentens uppfattning av varumärken i livsmedelsbranschen, 2005.  
140 Andrén & Kral, Märkvärdiga relationer: analysmodell för relationer mellan varumärke och konsument, 2003.  
141 Aaker D, Building strong brands, 1996. 
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dålig.142 Konsumenten relaterar därför igenkännande till ett varumärke som ett tecken på att 

varumärket inte är undermåligt.  

 

Aaker säger om ovanstående att ett varumärkes starka länk till en produktklass syftar till att 

varumärket skall finnas i konsumentens minne då en viss typ av produkt efterlyses. Han 

utvecklar tanken med att säga att detta är ytterst fördelaktigt eftersom ett sådant varumärke 

ofta kommer att bli det konsumenten först tänker på.143 

 

Konsumenten kommer ofta att köpa ett bekant märke därför att han eller hon känner sig trygg 

med detta.144 Kapferer skriver om tidigare studier på masskonsumtionsprodukter eller fast-

moving-consumer-goods, vilka visar att konsumenten i butik ägnar i snitt sju sekunder åt varje 

produkt innan de fattar sitt beslut.145 Detta visar att konsumentens val av inköp görs snabbt. 

Om konsumenten redan i förväg har bestämt sig för att köpa en viss produkt är chansen att 

påverka denne vid butikshyllan mycket liten.146 

 

Solomon nämner tre olika sätt som konsumenten gör sitt val av produkter på. Det första kallar 

han för evoked set med vilket han menar de val som konsumenten gör medvetet och funderar 

över. Det andra, inept set, är då konsumenten vet vilka produkter som finns men väljer att 

avstå från. Det sista sättet benämner han inert set och är de val som denne inte alls lägger ner 

tid på.147 

 

Aaker definierar lojalitet som en mätning av konsumentens hängivenhet till ett varumärke. 

Vidare säger han att det är kärnan av de ickemateriella tillgångar som ingår i det tidigare 

nämnda brand equity. Han konstaterar även att konsumentens lojalitet påverkas av flera olika 

dimensioner av brand equity såsom varumärkeskännedom och uppfattad kvalitet.148 

 

Hur konsumenten uppfattar kvalitet kommer direkt att påverka köpbeslutet och 

varumärkeslojaliteten om dennes motivation är låg eller då en analys om olika produkter inte 

kan eller vill utföras. Därmed kan, enligt Aaker, ett varumärke som är väl ansett i ett 
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sammanhang också antas vara likvärdigt i en annan kontext.149 Solomon menar att 

konsumenten måste ha gjort ett medvetet val för att kunna anses som lojal till varumärket. Ett 

sätt att försäkra sig om att så är fallet är att förbättra förhållandet mellan konsumenten och 

varumärke.150 

 

Av intresse för vår studie är Aakers premiss om att konsumenten endast kan ha lojalitet till ett 

enskilt varumärke i en sammanslagning. Han anser att det inte är möjligt att överföra lojalitet 

till ett annat namn eller symbol utan omfattande investeringar. Vid ett eventuellt byte av namn 

eller symbol skulle lojaliteten tillhöra produkten och inte varumärket.151 Om så är fallet skulle 

varumärkets lojalitet kunna anses som obefintlig och den eftersträvade lojalitetsöverföringen 

vi avser undersöka ej kunna påvisas.  

 

 

3.3.2.2 Konsument och co-branding 

 

För att co-branding skall värderas framgångsrik måste konsumenten se kopplingen mellan de 

ingående parterna, det skall vara tydligt vad de olika parterna tillför.152  

Tidigare erfarenheter och attityder till de ingående varumärkena påverkar var för sig 

värderingen av den sammanslagna produkten.153 Kognitiva teorier antyder att konsumenten 

söker en inre överensstämmelse av sina attityder. Därför blir utvärderingen av en sammanslagen 

produkt ett sorts medel av tidigare attityder till de bakomliggande varumärkena.154 

När tidigare erfarenheter och attityder från ett av de bakomliggande varumärkena saknas 

kommer konsumentens utvärdering av den sammanslagna produkten ske utifrån attityder till 

det kända varumärket.155 Vid sådana situationer är det rimligt att anta att det välkända märket 

fungerar som en slags försäkran av den sammanslagna produktens värde. Att det välkända 

märket är villigt att riskera sitt rykte genom att sätta sitt namn på produkten ger konsumenten 

skäl att tro att även det okända märket tillför värde till den sammanslagna produkten.156 
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Eftersom den sammanslagna produkten i sig skapar nya erfarenheter och attityder hos 

konsumenten är det rimligt att tro att den sammanslagna produkten också påverkar framtida 

attityder till de ingående varumärkena var för sig.157 Detta påstående ökar ytterligare vikten av 

att de samarbetande varumärkena noggrant har undersökt varandras lämplighet i samarbetet.158  

Då ett samarbete består av ett välkänt och ett okänt varumärke är det viktigt att det okända 

varumärket har liknande kvalitet och attribut som det välkända varumärket.159 Om så inte är 

fallet kan vi redan här påstå, att samarbetet ger missnöjda konsumenter vilket i det långa loppet 

kan leda till att värdet hos det välkända varumärket skadas. 

 

Bengtsson160 skriver att de flesta övriga studier inom ämnet tar för givet att konsumenten 

uppfattar och förstår de signaler som marknadsföringen sänder ut. Enligt honom är detta långt 

ifrån verkligheten. Han menar att konsumenten inte alltid uppfattar att produkten de köper är en 

sammanslagen sådan. I dessa fall blir det därför meningslöst att diskutera samarbetets effekter 

överhuvudtaget.    

 

 

3.4 Sammanfattning  
 

Co-branding är en form av ett samarbete av två eller flera varumärken där de ingående 

parternas varumärke bibehålls i den slutliga produkten. De ingående parterna är redan mer 

eller mindre etablerade på marknaden och har varsin befintlig kundkrets. Enligt Blackett finns 

det fyra olika nivåer av co-branding. Den första nivån är ett samarbete som syftar på att öka 

konsumentens kännedom om varumärken och benämns Reach Awareness. Value 

Endorsement är den andra nivån och innebär att ett varumärke stärker sitt värde och position 

med hjälp av samarbetspartnern. En tredje nivå är Ingredient co-branding där ett varumärke 

fungerar som en ingrediens i den slutgiltiga produkten. Sista nivån är den Blackett kallar för 

Complementary, där två starka varumärken samarbetar för att bli ännu starkare. 

 

I valet av samarbetspartner finns det fyra grundläggande aspekter som företagen/varumärkena 

bör iaktta. Det första är att deras kunskap inte ska överlappas utan snarare komplementera 
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varandra. Dessutom bör företagen/varumärkena ha liknande företagskulturer och likartade 

mål. Sista aspekten innebär en jämn riskfördelning mellan företagen/varumärkena. 

 

En lyckad co-branding leder till flera positiva effekter för de samarbetande 

företagen/varumärkena. Exempel på sådana effekter är olika finansiella fördelar, tillgång till 

ny kunskap och teknologi samt förenkling vid etablering på nya marknader och målgrupper. 

  

Det finns dock en hel del risker med att ingå co-branding. Dessa risker kan vara att någon part 

tappar sin trovärdighet eller får finansiella problem. En annan fara är också att de ingående 

parternas ursprungliga områden ligger för långt ifrån varandra vilket kan leda till att 

kopplingen mellan företagen blir otydlig för konsumenten.  

 

Ett varumärke är ett avskiljande namn och/eller symbol, såsom logotyp eller 

förpackningsdesign. Detta kan fungera som en slags ringklocka för konsumenten om en 

produkts eller ett varumärkes egenskaper och underlätta dennes val av produkt/varumärke i 

köpprocessen. Profil är hur företaget vill bli uppfattat hos konsumenten. Denna sänds som ett 

kodat budskap till konsumenten med hjälp av olika marknadsföringstekniker och via olika 

kanaler. Konsumenten har dock oftast förutbestämda åsikter om ett varumärke/produkt vilka 

skapas utifrån tidigare erfarenheter eller tolkningar av företagens budskap vilket benämns som 

image. Det ideala är en jämvikt av företagets profil och image, då detta innebär en 

överensstämmelse mellan det utskickade och tolkade budskapet.  

 

Positionering är hur företaget väljer att differentiera sig från andra företag i ett försök att locka 

till sig fler konsumenter. Positioneringsstrategin är företagets formella sätt att uttrycka sin 

profil. 

 

Varumärkes värde, brand equity, är de immateriella tillgångarna hos ett företag. Exempel på 

sådana kan vara konsumentens attityder och värderingar om varumärket/företaget/produkten.  

 

Konsumentens engagemang i köpbeslut eller produkt förklaras utifrån den personliga 

relevansen och upplevda risken som valet av produkt/köp innebär för denne. Engagemanget 

kan sägas vara av varaktig karaktär när konsumenten är intresserad av produkten/märket och 

fortsätter informationssamlingen efter köpet. När informationen samlas in enbart med syfte att 

köpa något, kan vi säga att engagemanget är situationsbaserat. Engagemangsnivån bestäms 
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helt av varje enskild konsument och kan vara antingen hög eller låg. Produkter som påverkar 

konsumenten i väldigt litet grad betecknas som lågengagemangsprodukter. Är däremot 

produkten väldigt relevant och det upplevs risk i någon form säger vi att engagemangsnivån 

är hög. 

 

Lojalitet är att medvetet vid varje tillfälle välja samma varumärke/produkt. Det kan sägas 

finnas ett samband mellan det varumärke/produkt konsumenten först kommer att tänka på och 

det varumärke/produkt denne sedan väljer. Dock kan vi inte prata om lojalitet då valet av 

varumärke eller produkt görs omedvetet och på så vis speglar en vana. 
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4. Empirisk Analys 

 

 

I denna empiriska analysdel kommer vi att redovisa de svar vi fått från våra respondenter 

samt koppla dessa svar till vårt teoriavsnitt. Vi kommer att lägga upp analysen genom att 

utgå från de två sammanslagna produkterna vi valt att undersöka avseende involvering, 

engagemang och co-branding. 

  

 

 

4.1 Fallföretag 

 

4.1.1 Scuderia Ferrari  

 

Ferrari skapades officiellt 1947 och har sedan dess tillverkat bilar i sin ursprungsstad Modena, 

Italien. Varumärket har sedan dess födelse behållit samma anda där design och kvalitet varit 

framstående egenskaper.161 

 

Historien bakom den svarta hästen, Ferraris logotyp, beskrivs av Enzo Ferrari som enkel men 

fascinerande. Symbolen dök upp för första gång på Francesco Baraccas flygplan, en berömd 

italiensk pilot från första Världskriget. När Enzo Ferrari vann sin första tävling, Savio Race, 

erbjöds han att måla symbolen på sin bil som ett lyckotecken. Till den svarta hästen la Enzo 

till den gula färgen som symboliserade Modenas färg. Från och med år 1929 började 

emblemen Scuderia Ferrari användas på alla tryck och publikationer i företaget. Dock inte på 

bilarna vilka fortfarande bar Alfa Romeos emblem. Den svarta hästens emblem gjorde sin 

debut på bilarna den 9: e juli 1932 i Spas 24-timmars race. År 1947 etablerades Ferrari och 

dess kända rektangulära emblem med den svarta hästen på gul bakgrund.162 

 

                                                 
161 www.ferrari.com 
162 Ibid. 
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Ferrari har en lång och respektabel historia inom motorsport. Scuderia Ferrari har vunnit 

många priser i bland annat ”World Driver´s Championship ” och ”World Constructor´s 

Championship”.163
   

 

 

4.1.2 Puma 

 

Varumärket Puma är idag etablerat i mer än 80 länder och profilerar sig som det mest 

eftersträvade varumärket för människor med en sportig livsstil. Puma levererar innovativa 

produkter som för samman de kreativa influenserna från sportvärlden med livsstil och mode. 

Puma hade vid slutet av 2004 drygt 3900 anställda och omsatt 1 530 miljoner euro om året av 

vilka 66 % av omsättningen representerar skoförsäljning.164      

 

Puma utvecklar och framställer ett brett sortiment av sportprodukter och livsstilsartiklar 

såsom skor, kläder och tillbehör. Puma vill med sitt varumärke utstråla egenskaper som 

spontanitet, internationalitet, individualism och avskiljning.165  

 

Pumas high performance skor började användas av bilförare och deras team redan på 70- och 

80-talet och har idag samlat på sig en imponerande portfölj av sponsoravtal. Under 2004 blev 

Puma den officiella leverantören inom flera kategorier av motorsport, bland annat i Formula 

1, WRC, F 3000 och DTM.166  

 

 

                                                 
163 www.ferrari.com  
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4.1.3 Samarbetet mellan Scuderia Ferrari och Puma 

 
Bild 1- Puma & Ferraris sportsko.167  

 

Puma och Ferrari annonserade den 7 september 2004 signeringen av ett flerårskontrakt vilket 

trädde i kraft den 1 januari 2005. Puma har sedan dess blivit den officiella licenstagaren för 

tillverkning och försäljning av handelsvaror som bär Ferraris emblem. Vidare blir Puma även 

leverantör till Scuderia Ferrari Marlboro. Förutom de brandresistenta plaggen till biltävlingar, 

skall Puma förse Scuderia Ferrari Marlboro med övriga plagg såsom skor och andra tillbehör. 

Kontrakten avser en officiell kollektion av plagg med både Ferraris och Pumas namn.168  

 

”I am very pleased with our new partnership with Ferrari and its Formula 1 

team. Over the past years, Puma has strengthened its position as one of the 

leading suppliers in motorsport area. Scuderia Ferrari Marlboro is at the 

top of Formula 1 and like Puma they combine high performance, 

technological competence and design with innovative styling. This makes 

the team the perfect fit for us and we are proud to work with such a 

successful partner and to celebrate future triumphs together with them.”  

Jochen Zeitz, CEO and Chairman of Puma AG.169 

 

Kollektionen som släpptes till konsumentmarknaden under mars 2005 består av unika 

modeegenskaper där röda och vita färger kombineras med båda varumärkenas logotyper på 
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samtliga plagg. I sortimentet ingår t-shirts, tröjor, kepsar och jackor i olika modeller samt 

träningsskor med speciella designfinesser.170  

 

 

4.1.4 GB-Glace 
 

Glace-Bolaget AB bildades 1942 av tre mindre glassproducenter; Mjölkcentralen - som 

numera heter Arla, Choklad-Thule och Alaskaglass. Trots efterkrigstidens ransonerade 

råvaror och en allmän uppfattning om att det nästan var oanständigt att äta glass offentligt, 

blev Glace-Bolaget snabbt en lyckad satsning. I slutet av femtiotalet gjorde frysfacken entré i 

vanliga hushåll och öppnade nya försäljningsmöjligheter och på sextiotalet togs lyxskatt på 

glass bort.171  

Den brittisk-holländska dagligvarukoncernen Unilever, som redan var delägare i Glace-

Bolagets då mest jämlika konkurrent Trollhätteglass, köpte 1972 även aktier i Glace-Bolaget. 

De två företagen slogs samman och verksamheten drevs vidare under namnet GB Glace 

AB. Sedan 1996 ingår GB Glace i Unilever Sverige. Fortsatt investering, innovation och 

kundomsorg har lett till att GB Glace idag är ett av Sveriges absolut starkaste varumärken.172 

GB-glassfabriken i Flen har ca 300 anställda och producerar runt 50 miljoner liter glass per år 

Vissa glassprodukter exporteras till systerbolag i världen och några importeras också, till 

exempel Magnum och Solero.173   

"Glassen heter GB" är inte bara en reklamslogan. Glassen är den mest sålda i Sverige, vilket 

till stor del beror på att GB: s klassiker var de som lade grunden till svenska folkets smak för 

glass. Det arvet vårdas ömt vid utvecklingen av nya bästsäljare och än idag är det klassikerna 

som svenskarna köper mest av. Minnen av GB-klassikerna under barndomens ansvarsfria 

sommardagar, gör att det upplevs en semesterkänsla varje gång det äts en GB-glass, precis 

som deras slogan säger – Smak av sommar när du vill!174 
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4.1.5 Marabou - Daim  

 

Marabou ligger idag under koncernen Kraft Foods och är ett av deras starkaste varumärken. 

Marabou Mjölkchoklad har varit med sedan Marabou började tillverka choklad i svenska 

Sundbyberg 1919 och är basen i nästan alla Marabous produkter.175 Under analysen kommer 

vi utgå ifrån att det är varumärket Marabou som står bakom Daim, även om Marabou och 

Daim idag är två skilda varumärken som tillhör koncernen Kraft Foods. Anledningen till detta 

är att Daim ursprungligen tillverkades och såldes av Marabou. Denna utgångspunkt anser vi 

vara av fördel för vår undersökning då konsumentens association till de bakomliggande 

varumärken underlättas. Vi anser att konsumenten bättre kan förklara sina uppfattningar då 

denne syftar på ett varumärke som känns bekant.  

Daim lanserades i Sverige och Norge 1953 och blev en succé redan från start. Det dröjde 

ungefär 10 år innan Daim lanseras i Finland och lanseringen i Danmark skedde 1971. Nu 

njuter konsumenter över hela världen av den lilla knäckbiten med chokladöverdrag. Redan när 

Daim lanserades blev den en sådan succé att Marabou inte hann tillverka tillräckligt för att 

möta efterfrågan. Genom att dra nytta av Kraft Foods Internationals väl utbyggda 

distributionsnät och goda renommé kan Daim utvecklas försäljningsmässigt och bli ett av de 

stora internationella chokladmärkena.176  

Produkten är en kombination av knäckig mandelkrokant och len Marabou mjölkchoklad. En 

unik kombination som inte erbjuds av någon annan produkt och som älskas av 

konsumenterna. All produktion sker i en särskild fabrik för Daim i Upplands Väsby, strax 

norr om Stockholm. Fabriken är en av världens modernaste chokladfabriker med en 

helautomatiserad produktion. Daim har utvecklats på olika sätt genom åren även om 

produkten är densamma som vid starten. Förutom den första stycksaken, singel och dubbel, 

finns idag Daim mini och Daimdragéer. Daim säljs och används också som ingrediens i 

många produkter där GB:s Daimstrut kanske är den mest kända.177  

Även förpackning och stavning har ändrats. Förpackningen har fått ett mer tidsenligt utseende 

och den dominerande färgen är numera rött - allt för att produkten skall vara så lätt som 

möjligt att känna igen och finna för den som är sugen! Stavningen är idag "Daim" istället för 

som tidigare "Dajm". Anledningen till detta är att man utomlands måste stava med "i" för att 
                                                 
175 www.kraftfoodsnordic.com 
176 Ibid.  
177 Ibid. 
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få korrekt uttal. 1990 ändrades därför stavningen i Norden för att vara densamma som i övriga 

världen. Undantaget är de engelskspråkiga länderna där namnet stavas "Dime" även detta för 

att garantera ett korrekt uttal.178  

 

 

4.1.6 Samarbetet mellan GB-glace och Daim 

 

 

Bild 2 – Daimglass179 

 

Samarbetet startade 1987 då Daimglassen lanserades i Sverige av GB-Glace. Produkten består 

GB-Glace vaniljglass som förses med Daim. Glassen har under årens lopp rotat sig hos de 

svenska konsumenterna och är idag en klassiker i GB-Glace sortiment.180  

 

 

4.2 Fallföretagens image och profil 

 

4.2.1 Image 

 

I våra intervjuer frågade vi konsumenterna hur de uppfattade dels de sammanslagna 

produkterna vi undersöker men också deras uppfattning om de enskilda varumärkena. Vi 

avsåg med dessa frågor jämföra och analysera företagets/varumärkets image. Som det 

förklarades under avsnitt 3.2.1 är företagets image hur konsumenterna uppfattar 

                                                 
178 www.kraftfoodsnordic.com 
179 www.danfun.net/livsmedel/daimglass.html 
180 Ibid. 
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varumärket/företaget. Vår undersökning visade att respondenterna associerade högt pris med 

kvalitet och att design kan motivera ett högre pris.  

Nedan presenteras företagens image, så som våra respondenter uppfattade respektive företag.  

 

Puma: Uppfattades i regel som ett starkt och sportigt varumärke, med en trendig anda. Det 

fanns dock en respondent som tyckte att varumärkesexponeringen var vulgärt men hade svårt 

att förklara varför. 

 

Ferrari: Den allmänna uppfattningen bland respondenterna var snabba bilar. Flera ansåg 

varumärket som dyrt, maskulint och statushöjande. Respondenterna som visade intresse i 

bilsporter associerade varumärket till Formula 1 och ansåg att designen var en av Ferraris 

största styrkor.  

 

Marabou (Kraft Foods): När vi i vår undersökning frågade efter uppfattningar om Marabou 

valde vi att utelämna koncernnamnet då vi ansåg att allmänheten av konsumenterna inte 

känner till Kraft Foods och därför inte skulle kunna göra några associationer. Marabou 

uppfattades enhetligt av våra respondenter som svenskt, traditionellt och av god kvalitet. 

 

GB-Glace: Våra respondenter var i stort sett eniga i sin uppfattning om varumärket och 

svarade att det var en klassisk tillverkare av kvalitetsprodukter med ett brett sortiment. 

 

 

4.2.2 Profil 

 

Aaker och Kapferer redogjorde under avsnitt 3.2.1 för begreppet företagsprofil, vilket 

definierades som hur företaget väljer/vill att konsumenten ska uppfatta varumärket/företaget. 

För att få reda på profilen tog vi kontakt med de företag som står bakom de undersökta 

produkterna i uppsatsen. Vi har i tidigare avsnitt beskrivit svårigheten att komma i kontakt 

och erhålla svar från kontaktpersonerna i dessa företag. Analysen av företagsprofilen kommer 

därför inte kunna analyseras fullständigt, vi utgår istället från det information som vi har 

hämtat från deras respektive hemsidor. Vi skulle, utifrån vår egen vetskap, om företagen 

kunnat bilda en företagsprofil detta skulle dock enligt definitionen kunna tolkas som 

företagsimage. En sådan lösning ansåg vi därför skulle sänka uppsatsens kvalitet då den 

skapade företagsprofilen inte skulle instämma hundra procent med den riktiga. 
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Nedan presenteras företagens profil, vi vill direkt påpeka att allt inte kan ses som profil. 

Informationen är hämtad från företagens hemsidor på vilka vi inte alltid fann någon uttalad 

profil.  

 

Puma: Vill enligt deras hemsida bli uppfattad som det eftersträvade varumärket när det gäller 

val av produkter som speglar en sportig livsstil.181 

 

Ferrari: Ett historiskt företag med en utmärkande design och kvalitet.182 

 

Marabou (Kraft Foods): Tack vare sina starka varumärken är de marknadsledare inom 

kategorierna choklad, kaffe, snacks och andra livsmedel såsom chokladdryck, färskost, 

bakprodukter samt desserter.183 

 

GB-Glace: Står, enligt dem själva, för en perfekt kombination av fräcka innovationer och 

klassiska favoriter. Vidare har de en effektiv marknadsföring, stark fokus på kundservice och 

en väl fungerande, rikstäckande distribution. Med mer än sextio års erfarenhet av glass är GB-

Glace den självklara marknadsledaren.184  

 

   

4.2.3 Analys av företagens image och profil 

 

I teorin presenterade vi Kapferers modell The identity prism, vilken analyserar sambandet 

mellan företagsprofil och företagsimage. I modellen förekom även störningar och annat brus 

som påverkade budskapet och förklarade skillnader i de resulterande uppfattningarna. Vårt 

syfte med undersökningen är inte att analysera dessa störningar, men den utförda 

undersökningen ger oss ändå belägg för att stödja modellens antagande. Skillnaderna i 

företagets och konsumentens uppfattning visades vara starkare när konsumenten saknar 

kunskap eller relation till varumärket. I de fall där konsumenten relaterade sig själv till 

företaget kunde vi däremot observera att avvikelsen mellan uppfattad image och profil var 

mindre. 

                                                 
181 http://about.puma.com 
182 http://www.ferrariworld.com  
183 http://www.kraftfoodsnordic.com  
184 http://www.gb.se   
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Då den uppfattade imagen stämmer med företagsprofilen kan vi dra slutsatsen att företaget på 

ett bra sätt lyckats förmedla sitt budskap till konsumenten. 

 

Puma: Konsumenterna uppfattade varumärket som sportigt och av bra design. Vi kan därför 

säga att det skickade och tolkade budskapet i detta fall stämmer överens. 

 

Ferrari: Eftersom konsumenten associerar kvalitet med ett högt pris och design som en 

anledning till ett högt pris kan vi även i detta fall dra slutsatsen att budskapet stämmer överens 

i båda ändar av kommunikationen. Konsumenten har dock bildat fler associationer som inte 

direkt påstås av Ferrari men som vår undersökning gav tydliga tecken på. Ett exempel på en 

sådan association var exempelvis maskulinitet.  

 

Marabou (Kraft Foods): I det här fallet kan vi inte göra en jämförelse då vi inte har någon 

profil att tillgå utan endast företagets image. 

 

GB-Glace: Uppfattningar om brett sortiment och klassiska produkter stämmer till viss del 

med GB-Glace som enskilt företag/varumärket.  

 

 

4.3 Puma/Ferrari 

 

4.3.1 Engagemang 

 

Vid ett köpbeslut av en produkt, i detta fall en sportsko, där två varumärken tillsammans står 

bakom och stödjer varandra, har det genom våra intervjuer visat sig att flertalet av de 

intervjuade redan i förväg bestämt sig för vad det är för produkt de letar efter. Konsumenten 

har alltså beslutat sig för att köpa sportskor men inte tagit det avgörande valet för vilket 

varumärke de kommer att köpa. Detta är inget ovanligt då konsumenten följer en rationell 

beslutsplan, där de först samlar in information om produkten och värderar denna för att sedan 

göra ett reflekterat köp. Vi kan därför säga att en sportsko är en höginvolveringsprodukt då ett 

större engagemang läggs ner på att söka information angående produkten före köp.   

 

Då flertalet av de intervjuade tog det avgörande köpbeslutet i butiken, är detta ett beslut av 

situationsbaserad karaktär. Konsumenten överväger olika alternativ och lägger fokus på 
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aspekter såsom design i förhållande till kvalitet och pris. Enligt vår undersökning tar denna 

beslutsprocess ett par timmar då respondenten vill jämföra skoutbudet i olika butiker innan 

slutgiltigt köp görs.    

 

När vi frågade våra respondenter vad det är som de tittar efter hos en sportsko var de 

genomgående svaren att de vill ha snygga och trendiga skor men att de även skulle vara av bra 

kvalitet och kännas komfortabla. Dessa attribut ger oss ett bra exempel på hur konsumenten 

influeras av Kapferers interna och externa faktorer. Som exempel på faktorer kan nämnas 

reklam, motivation samt viljan att passa in i den sociala gemenskapen. Den sistnämnda faller 

även under produkter med social funktion då det kan vara viktigt för konsumenten att följa 

vissa modetrender.  Intervjupersonerna ansåg även att det var viktigt att sportskon skulle bära 

ett namn av ett känt varumärke, då det associerades med bra produkter. Solomon tar upp 

sociala och finansiella risker vilka reducerar dessa betydligt, då en tillit till varumärket 

skapats samt att självbilden hos konsumenten förstärktes då denne bar skorna med det 

speciella varumärket.  

 

 

4.3.2 Lojalitet 

 

Då vi frågade om intervjupersonen vanligtvis letade efter ett visst varumärke var det i stort 

sett alla som svarade att de valde varumärke framför andra attribut. De upplevde att ett känt 

varumärke även stod för bra kvalitet. Enligt Aaker är det just dessa dimensioner som påverkar 

lojalitet.   

 

Vid frågan om det har betydelse vilka företag som står bakom den sammanslagna produkten 

svarade de flesta att det inte var den avgörande faktorn för deras val. Det fanns dock några 

som bestämt svarade att de skulle inte köpa Puma/Ferrariskon då de inte kunde associera 

Ferrari med skor. Dessa respondenter styrker Aakers premiss om att konsumenten i en 

sammanslagning endast kan ha lojalitet till ett enskilt varumärke.  

 

Alla respondenter i undersökningen kände till Puma och Ferrari som varumärke, men vid 

frågan vilket av de två varumärkena som de kände störst lojalitet till så svarade alla Puma. De 

flesta av de tillfrågade var dock positiva till samarbetet då de kände till de båda varumärkena.  
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Större delen av respondenterna svarade att de oftast började med att titta efter sitt 

favoritmärke när de skulle inhandla nya sportskor. Ungefär hälften av respondenterna sa att de 

brukade välja just Puma när de skulle köpa nya sportskor. Då lojalitet är att medvetet vid varje 

tillfälle välja samma varumärke eller produkt kan vi anse dessa personer lojala till Puma.    

 

Om den produkt som respondenterna letade efter inte fanns att tillgå i butiken skulle flertalet 

köpa ett liknande alternativ medan andra skulle fortsätta leta i andra butiker. Någon enstaka 

svarade att de skulle avstå helt från köpet. Alla respondenter var dock överens om att de 

skulle kunna tänka sig att betala ett högre pris för det varumärket som de avsett köpa även om 

det fanns ett likvärdigt alternativ till lägre pris. Detta förklarades av flera som det förtroende 

de har gentemot ett visst varumärke samt som ett tecken om en kvalitetsmässigt bättre 

produkt.   

 

 

4.3.3 Co-branding 

 

När vi frågade våra respondenter om de kunde säga vem eller vilka som stod bakom 

produkten kunde alla utskilja att det fanns två logotyper på skon. Samtliga kunde namnge 

Puma och flertalet även Ferrari som de varumärken som låg bakom skon. Våra respondenter 

hade dock svårt att se den tydliga kopplingen mellan varumärkena, då de associerade Puma 

till skor och Ferrari till snabba bilar. Denna svårighet att se kopplingen mellan de 

bakomliggande varumärkena tar både Blackett och Miller upp som en svaghet i samarbetet. 

Blackett skriver att om de samarbetande varumärkenas ursprungliga marknader ligger för 

långt ifrån varandra riskerar de önskade synergieffekterna att utebli. 

  

Våra respondenters attityder till Puma var att märket stod för en hög kvalitet och sportig 

känsla. Motsvarande för Ferrari var att märket upplevdes som dyrt, design, exklusivitet och 

status. Enligt Levin & Levin skulle attityderna mot den sammanslagna produkten vara ett 

slags medel av respektive ingående varumärkes attityd. Vår undersökning visar dock att våra 

respondenter i första hand utgick från sina attityder till Puma när de utvärderade skon. Ferraris 

inblandning var för de flesta ingen avgörande faktor till köp. Det fanns snarare respondenter 

som tyckte att Ferraris logotyp påverkade deras utvärdering av skon negativt.  
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Simonin fortsätter resonemanget då han menar att den sammanslagna produkten i sig skapar 

nya erfarenheter och attityder och på så vis påverkar framtida attityder till de ingående 

varumärkena var för sig. Vår undersökning kan bekräfta Simonins påstående då samtliga av 

våra respondenter svarade att de skulle kunna tänka sig att köpa andra produkter ur både 

Puma och Ferraris sortiment under förutsättning att skon uppfyllde deras förväntningar.  

 

 

4.4 Marabou/GB-Glace  

 

4.4.1 Engagemang  

 

När vi frågade våra intervjupersoner hur de går tillväga när de skall inhandla glass så 

bestämmer sig de flesta redan hemma att de skall köpa glass men inte vilket varumärke de 

skall ha. Det var endast ett fåtal som handlade glass på impuls och som inte hade det på sin 

inköpslista. Vad konsumtenten sedan köper för varumärke bestäms i stort sett alltid vid 

frysdisken i butiken och tar för kunden vanligtvis en till två minuter att välja. Enligt Solomon 

är risken här stor att köpet utvecklas till en vana eller rutinköp och konsumenten blir mer 

mottaglig för situationspåverkan såsom kampanjer och extrapriser.  De produkter som finns 

på inköpslistan lägger konsumenten vanligtvis knappt någon tid alls på att välja men däremot 

nya produkter, som väcker intresse eller konkurrerar i pris, får större uppmärksamhet.   

 

De tillfrågade konsumenterna svarade att de oftast använde sig av någon form av inköpslista, 

antingen nerskriven på papper eller memorerad i huvudet. Då våra respondenter vanligtvis 

inte lägger ner någon större tid på att välja glassprodukt eftersom de uppfattar produkterna 

likvärdiga, kan vi säga att de har ett lågt engagemang och att glass för dem är en 

låginvolveringsprodukt.  

 

För våra intervjupersoner var det viktigt att glassen ingick under något känt varumärke. De 

flesta av de tillfrågade köpte helst ett kvalitetsvarumärke som de kände till sedan tidigare och 

som de vet smakar gott. Överlag ansåg de intervjuade att smaken i förhållande till priset var 

ett viktigt attribut i valet av köp glass samt att det genomgående också var vanor och tidigare 

erfarenheter som styrde köpbeslutet.  
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4.4.2 Lojalitet 

 

Vår undersökning visar att flertalet vid köp av glass väljer ett specifikt varumärke. Detta tyder 

på lojalitet hos konsumenten då Kapferer menar att ett medvetet val av varumärke måste 

göras för att kunna påvisa lojalitet. Våra respondenter hade flera motiveringar till vad som 

hade väckt deras intresse för det valda varumärket. Huvudsakligen berodde valet på tidigare 

erfarenhet.  

 

De flesta av intervjupersonerna sade att priset för dem var viktigt, men att de gärna betalade 

ett högre pris för en specifik glassprodukt som till exempel Daimglass, då de visste att det var 

kvalitet de köpte. Detta bekräftas av Meijer & Sperling då det är vanligt att konsumenten 

snarare väljer produkt efter varumärken de känner till än efter pris.  

 

Vid frågan om det hade någon betydelse om det fanns två varumärken på den produkt de 

avsåg köpa svarade de flesta att det inte hade det. De flesta resonerade så att om de kände till 

det ena varumärket så antog de att även det andra smakade gott. Då tidigare erfarenheter och 

attityder saknas från ett av varumärkena kommer, enligt Park & Shocker, konsumentens 

utvärdering ske utifrån tidigare preferenser till det kända varumärket då detta fungerar som en 

slags försäkran om en god produkt. Detta påstående kan vår studie således styrka. 

 

Om det varumärke de avsett köpa inte fanns att tillgå skulle de flesta av respondenterna köpa 

en likvärdig produkt. Ett fåtal skulle söka upp en annan affär och endast en person skulle helt 

strunta i köpet.      
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4.4.3 Co-branding 

 

På frågan vem eller vilka som står bakom produkten Daimglass visade det sig att ingen av 

våra respondenter kunde namnge Marabou som ett av företagen bakom produkten. Dock 

kunde alla urskilja GB-glace som tillverkare.  

Enligt Park och Shocker skulle konsumenten ändå ha kunnat skapa sig en positiv inställning 

till sammanslagningen även om denne inte känner till det ena av de två sammanslagna 

varumärkena. Konsumenten tror inte att det välkända varumärket skulle riskera sitt rykte 

genom samarbetet med ett sämre varumärke. 

Det faktum att ingen kunde nämna Marabou som bakomliggande företag gör riskfördelningen 

ojämn då GB-glace ur konsumentens perspektiv får ta all risk i samarbetet. Brouthers och 

Wilkinson säger att en jämn riskfördelning är nödvändigt för ett lyckat samarbete. När vi 

sedan nämnde vilka varumärken som stod bakom produkten visste respondenterna givetvis 

vilka märken vi pratade om.  

 

När konsumenten blev varse om vilka företag som stod bakom Daimglassen tyckte de flesta 

att kopplingen mellan företagen var tydlig och logisk då båda verkar inom 

livsmedelsbranschen. Respondenternas attityder gentemot GB-Glace och Marabou var för sig 

stärker ytterligare kopplingen då attityderna visade sig vara snarlika. Båda varumärkena 

uppfattades som svenska, traditionella, klassiska, goda samt av hög kvalitet.  

 

I vår undersökning svarade respondenterna att de trots missnöje med den sammanslagna 

produkten, fortfarande skulle kunna köpa andra produkter inom sortimentet. Även på denna 

produkt skapar sammanslagningen nya erfarenheter och attityder hos konsumenten och kan 

även påverka framtida uppfattning om respektive varumärke.     

 

 

4.5 Jämförelse av fallprodukterna 

 

4.5.1 Engagemang  

 

Som framgår av teorin läggs det ner mer tid på högengagemangsprodukter, vår undersökning 

visade att design var en av de viktigaste egenskaperna bland dessa produkter. Som tidigare 

poängterat associerar konsumenten i flera fall högt pris med hög kvalitet. Vidare kom vi fram 
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till att konsumenten anser att produktens design också kan motivera ett högre pris. Vid köp av 

en högengagemangsprodukt svarade våra konsumenter att de ville ha en kvalitetsvara. Med 

den information vår undersökning givit har vi kunnat iaktta att priset i flera fall kan fungera 

som en kvalitetsförsäkrare för konsumenten. Detta behöver inte alltid vara sant, då vi utifrån 

egna erfarenheter såväl som kommentarer från våra respondenter vet att det finns produkter 

med bra kvalitet som inte är i den dyraste produktklassen.    

Daimglassen faller utifrån engagemangsteorin och vår klassificering av produkter som en 

lågengagemangsprodukt. Även i detta fall var det kvalitet som var viktigast för våra 

respondenter. Om hänsyn tas till det ovannämnda sambandet pris-kvalitet och pris-design kan 

det även vid lågengagemangsprodukter innebära att konsumenten utgår ifrån priset. Detta har 

visat sig vara felaktigt då våra respondenter istället valde produkter/varumärken utifrån 

tidigare erfarenhet och kunskap. Vi kan därför styrka Kapferers antaganden om att 

varumärken kan fungera som en tillitsskapare och försäkrare för konsumenten. Ett flertal av 

de intervjuade påstod också att de valde produkt utifrån hur de var förpackade. Förpackningen 

skulle hålla produkten färsk. Då hänsyn tas till konsumentens medvetna val av produkt och 

dess villighet att betala ett högre pris för ett känt varumärke/produkt kan vi säga att sambandet 

mellan pris och kvalitet även finns hos lågengagemangsprodukter.  

 

I båda typer av engagemangsprodukter, låg som hög, förekom det spontanköp. Konsumenten 

visade sig dock vara mer benägen att spontant konsumera inom lågengagemangsvaror då den 

upplevda risken kändes mindre än risken hos högengagemangsvaror. 

 

 

4.5.2 Lojalitet 

 

De intervjuade konsumenterna kände olika lojalitetsnivåer till de varumärken som stod bakom 

våra fallprodukter. Största likheten mellan låg- och högengagemangsprodukt är att 

konsumenten utgår från tidigare kunskap och erfarenheter i sitt val av varumärke/produkt. 

Dock var valet vid lågengagemangsprodukt ofta omedvetet och snarare av rutinkaraktär. Detta 

omedvetna val faller därför inte inom definitionen av lojalitet.  

Vid högengagemangsprodukten har lojalitet visats att då konsumenten vid köpbeslutet 

medvetet har börjat med att se på vad som erbjuds av de varumärken denne brukar eller har 

förut köpt. Detta ser vi som ett tecken på lojalitet, hade konsumentens köpbeslut varit en vana 
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hade denne köpt det kända varumärket utan att göra någon som helst jämförelse av de 

alternativ som denne ställs inför. 

 

Genom vår analys har vi kunnat fastslå att Puma/Ferraris sko faller under 

höginvolveringsprodukt samt att Daimglass uppfattas som en låginvolveringsprodukt. Enligt 

våra respondenter skulle dessa vid inköp av både skor och glass i första hand välja efter 

varumärke. I andra hand väljer respondenterna efter skons design medan glassen väljs efter 

smak och kvalitet. Vi kan här dra slutsatsen att då respondenten gör ett medvetet val av 

varumärke är denne också lojal mot detsamma.  

Detta lojalitetsantagande blir aningen motsägelsefullt då samma intervjupersoner säger sig 

kunna köpa ett likvärdigt alternativ om den tilltänkta produkten inte finns att tillgå. En 

fullständigt lojal konsument skulle enligt oss söka vidare efter det aktuella varumärket eller 

strunta helt i köpet vid en sådan situation.  

 
 

4.5.3 Co-branding 

 

Det finns en klar skillnad mellan produkterna när vi ser till vilka värdeskapande 

synergieffekter som kan tänkas uppstå i samarbetena. 

 

Samarbetet mellan Puma och Ferrari kan enligt Blacketts nivåer beskrivas som en blandning 

av values endorsement och reach awareness co-branding. Då Puma är tillverkaren av skon 

där Ferrari endast bidrar med sin logotyp och de värderingar som associeras med den, kan 

samarbetet därför ses som values endorsement co-branding. Varumärkena når även ut till 

varandras kundkretsar vilket definierar reach awareness co-branding. 

 

Då vi inte erhållit några svar, varken från Puma eller Ferrari, kan vi bara anta att Puma med 

hjälp av Ferraris logotyp vill öka värdet av skon genom att ge den en högre känsla av status 

och exklusivitet. Våra respondenter visar dock tecken på en viss skepticism till samarbetet 

vilket kan förklaras av deras svårighet att se kopplingen Puma och Ferrari emellan. Dessa 

resultat tror vi kan bero på att våra respondenter befann sig i en sportaffär för att köpa skor 

och därför i första hand refererade till Puma. Om vi istället utfört intervjuerna hos en 

Ferrarihandlare hade förmodligen resultaten sett annorlunda ut. Trots detta var de flesta av 
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våra respondenter positiva till samarbetet då båda varumärkena var välkända och associerades 

till kvalitet. 

  

GB-Glace och Marabous samarbete kan med hjälp av Blacketts nivåer beskrivas som en 

blandning av ingredient och complementary co-branding. Marabou förser GB-glace med 

daim, som i sin tur blandar och färdigställer produkten, vilket indikerar nivån ingredient co-

branding. Denna sammanslagning, där båda varumärkena är marknadsledande inom sina 

respektive branscher, kategoriseras som complementary co-branding.  

  

Då ingen av våra respondenter uppfattade Marabous inblandning i Daimglass skulle det enligt 

Levin och Levin betyda att attityderna mot Daimglass endast grundas utifrån attityder mot 

GB-glace. Det verkar alltså som synergieffekterna av detta samarbete uteblir och att det 

endast är GB-glace som drar nytta av samarbetet men som även riskerar sitt rykte. Vi tror 

detta beror på att samarbetet startade 1987 och varumärket Daimglass i sig har vuxit sig 

starkare än båda dess bakomliggande varumärken. Härmed bekräftar vi Aakers premiss om att 

lojaliteten i det här fallet inte ligger hos varumärket, utan istället hos produkten.   

Det blir kanske i detta fall, som Bengtsson skriver, till och med ointressant att överhuvudtaget 

diskutera co-brandings effekter då konsumenterna enligt vår undersökning inte uppfattar att 

ett samarbete existerar.  
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5. Slutsats 
 

 

I detta femte och sista kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till med vår 

undersökning och avslutar med förslag på vidare forskning. 

  

 

 

Syftet med denna undersökning har varit att se på fenomenet co-branding ur ett 

konsumentperspektiv. Vi har valt att göra en jämförelse mellan två sammanslagna produkter, 

en sportsko från Puma/Ferrari samt Daimglass från Marabou/GB-Glace då dessa skiljer sig i 

engagemangsnivå. Det vi avsåg undersöka var hur konsumenten uppfattar samarbetet samt 

om det finns en lojalitetsöverföringseffekt varumärkena emellan. Genom vår kvalitativa 

undersökning har vi fått resultat som leder fram till svar på vår frågeställning.    

 

 

5.1 Slutsats  

 

Vi kan utifrån våra resultat dra slutsatsen att det inte sker någon direkt och ”ren” 

lojalitetsöverföring, utan snarare en förändring av konsumentens värderingar och inställningar 

gentemot de bakomliggande företagen. Våra resultat visar att om konsumenten uppfattar den 

sammanslagna produkten som tillfredsställande sker en förändring hos kundens inställning 

och värdering till det varumärke som för denne är okänt.    
 

Ordet lojalitet har en stark innebörd då konsumenten gör ett medvetet val baserat på dennes 

inställning och attityder mot varumärket.  Då överföringseffekten inte är tillräckligt stark för 

att kunna tala om lojalitet, anser vi att det i vårt fall är bättre att tala om en inställnings- och 

värderingseffekt. När en tillfredsställd konsument anser sammanslagningen som positiv 

kommer det kända varumärket uppfattas som innovativt vilket leder till att det andra 

varumärket kommer ett steg närmare en lojal konsument.  
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För att kunna tala om en lojalitetsöverföringseffekt från Puma till Ferrari hade vi behövt göra 

en uppföljning på våra respondenters köpvanor för att observera om de gjorde fler köp ur 

Ferraris sortiment efter köpet av sportskon. 

 

Vidare kan vi bekräfta citatet vi har valt att inleda uppsatsen med. Konsumenten vill att det 

skall finnas en mening i sin konsumtion, endast varumärken som bidrar med ett värde till 

produkten kan uppfylla det syftet. Om konsumenten anser Ferraris inblandning i sportskon 

som värdegivande, vilket flertalet av våra respondenter gjorde, kommer utvärderingen av skon 

påverka dennes attityder och värderingar gentemot Ferrari också i framtiden. Upplevelsen av 

den sammanslagna produkten kommer då att bli helt avgörande i framtida köpbeslut inom 

varumärkenas sortiment.   

 

Eftersom ingen av respondenterna visste att det fanns två varumärken bakom Daimglass kan 

vi i det här fallet inte tala om någon som helst lojalitetsöverföringseffekt. Orsaken till detta 

kan förklaras utifrån flera antaganden. Ett resonemang kan vara att Daimglass sedan dess 

introduktion 1987 har vuxit till en stark och självständig produkt i sig. Därför antar vi att 

konsumenten vid köpbeslut blir aningen blinda för vem som faktiskt står bakom produkten 

och associerar enbart till GB-Glace. Lojalitet till Daimglass kan således endast grundas på 

konsumentens syn på GB-glace. Det blir även svårt att tala om något attityd- och 

värderingsutbyte varumärken emellan, då konsumenten inte associerar till två varumärken vid 

utvärdering av produkten. 

 

Uppsatsens syfte lyckas inte uppnås fullt ut då vi inte kunnat presentera resultat som 

motstrider eller bekräftar skillnader i lojalitetsöverföringseffekterna hos låg- och 

högengagemangsprodukter. Vi har dock kommit fram till att en direkt lojalitetsöverföring inte 

existerar, utan att det hos konsumenten snarare sker en värderingsförändring till båda 

varumärkena som beror på utvärderingen av den sammanslagna produkten.  

Vidare kan vi med hjälp av de resultat vi fått fram påstå följande:  

 

• Om en konsument bemöter en sammanslagen produkt som består av ett känt och ett 

annat okänt varumärke kan denne ibland känna en viss skepticism gentemot 

produkten. 
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• Om en konsument bemöter en sammanslagen produkt innehållandes två kända 

varumärken uppfattas samarbetet som positivt, förändringar av denna attityd kan dock 

uppstå efter det att konsumenten har provat produkten. 

• Konsumenten anser att det finns ett samband mellan pris och kvalitet samt att design 

kan motivera ett högre pris. 

• Vid lågengagemangsprodukter inser inte alltid konsumenten att den valda produkten 

är ett resultat av två samarbetande varumärken/företag. Det kan förklaras av den 

mindre tid som läggs ned på valet av produkt. 

 

 

5.2 Vidare forskning 

 

Vi anser att en mer omfattande studie där ett flertal sammanslagna produkter undersöktes 

skulle bidra till ökad förståelse för konsumentens uppfattning om co-branding. Vi fann det 

svårt att dra generella slutsatser om lojalitetsöverföringseffekter då vi bara undersökt två 

produkter.  

 

Det hade vidare varit intressant att undersöka hur en sammanslagen produkts förpackning 

eller design påverkar konsumenten.  

 

Ett sista förslag på fortsatt forskning är att se om tidigare forsknings resultat på produkter till 

konsument kan överföras på B2B-produkter.  
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7. Bilaga 
 

_________________________________________________________________ 

 
 
Frågemall 

 

• När bestämmer du dig för att köpa X?  

• Hur lång tid lägger du ner på att välja vilket varumärke du skall köpa? 

• Hur viktigt är valet av sort, varumärke och varför? 

• Vad är det som får dig att välja ett varumärke framför ett annat? 

- Hur viktigt är förpackningens utseende/produktens utseende som ett attribut för 

dig? 

- Hur viktigt är produktens pris som ett attribut för dig? 

- Hur viktigt är produktens kvalitet som ett attribut för dig? 

- Finns det något annat som vi inte tagit upp, som du kan nämna, som får dig att 

välja just detta varumärke?  

• När du går in i butik och skall köpa en viss produkt, letar du då efter ett visst 

varumärke? 

- Hur priskänslig är du när det gäller det varumärket som du planerat att köpa?  

- Ändras din uppfattning inför ett köp om det finns ytterligare ett varumärke 

exponerat på den produkt du tänkt köpa. Om ja, i så fall hur? 

- Hur agerar du om du inte finner det varumärke du söker? 

• Känner du till vilka varumärken som ligger bakom? 

• Kan du nämna vilka två varumärken det är? 

• Känner du till något av X och Y? 

• Har du köpt någon produkt ur deras sortiment tidigare? Om ja, i så fall vilken? 

• Hur uppfattar du varumärket X? 

• Hur uppfattar du varumärket Y? 

• Om du köper den sammanslagna produkten, vad är det i så fall som får dig att köpa det 

och varför? 

• Om du fick välja ett av de sammanslagna varumärkena. Vilket känner du störst 

lojalitet för och varför? 
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• Om produkten inte uppfyller dina förväntningar, kommer du då att vända dig till ett 

konkurrerande varumärke? 

• Trots att inte varit helt tillfredsställd med just den sammanslagna produkten skulle du 

ändå kunna tänka dig att köpa andra produkter inom sortimentet som du inte varit 

missnöjd med? Om ja, i så fall varför? 

• Om du blir nöjd med ditt köp av den sammanslagna produkten, kan du då tänka dig att 

köpa det ”andra” varumärket i fortsättningen? Om inte, i så fall varför?  

 

 


