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Abstract 
Purpose - The study aims to analyze how a fashion company's non-financial (consumer based) 
brand equity is influenced by co-branding. The study examines how co-branding between two 
fashion companies, called an intrabusiness collaboration, affects the main brand's non-financial 
brand equity. 
Methodology - The study is based on Aakers (1991) model for measuring brand equity. The 
methodology used in the study was focus groups in order to examine consumer attitudes toward 
co-branding. The study used a real fashion collaboration as a basis for discussion for the focus 
groups, where a case company and its collaboration with another fashion company was selected. 
A total of 12 students from the Swedish School of Textiles in Borås participated, divided over 
two focus groups. 
Findings - The study shows that a fashion brand's brand equity can be strengthened and 
positively affected by co-branding. 
Reasearch limitations - The research is limited to a collaboration implemented by two textile 
companies making results mainly applicable to collaborations within the fashion industry. 
Further studies with a larger number of focus groups and a wider population could increase the 
generalizability of the findings. 
Originality - The study examines consumer attitudes to co-branding in the fashion industry with 
the help of focus groups. The results provide empirical evidence on how Swedish students 
perceive co-branding in the fashion industry and how a fashion company's brand equity is 
influenced by co-branding. 
 
The following study is written in Swedish. 
 
Keywords - Co-branding, Ingredient Co-branding, Brand Equity 
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Sammanfattning 
Syfte - Studien syftar till att undersöka hur ett modeföretags icke-finansiella 
(konsumentbaserade) brand equity påverkas av co-branding. Studien undersöker hur ett 
samarbete mellan två modeföretag, så kallat intrabranschsamarbete, påverkar huvudvarumärkets 
icke-finansiella brand equity.   
Metod - Studien utgår från Aakers modell för att mäta brand equity. Metoden för studien har 
varit att använda fokusgrupper för att undersöka konsumentattityder till co-branding. I studien 
användes ett verklighetsbaserat modesamarbete som diskussionsunderlag för fokusgrupperna, 
där ett fallföretag och dess samarbete med en annan modeaktör valdes ut. Totalt 12 stycken 
studenter från Textilhögskolan i Borås deltog i studien, fördelat över två fokusgrupper.  
Fynd - Studien visar att ett modevarumärkes brand equity kan stärkas och påverkas positivt med 
hjälp av co-branding.   
Begränsningar - Uppsatsen är begränsad till ett samarbete genomfört av två textilföretag vilket 
gör resultaten främst applicerbara på samarbeten inom modebranschen. Fler genomförda studier, 
med ett större antal fokusgrupper och en bredare population, skulle kunna öka 
generaliserbarheten.  
Originalitet - Studien undersöker konsumentattityder till co-branding inom modebranschen med 
hjälp av fokusgrupper. Resultatet ger empiriska indikationer på hur svenska studenter ser på co-
branding inom mode branschen och hur ett modeföretags brand equity påverkas av co-branding.  
 
Nyckelord - Co-branding, Ingredient Co-branding, Brand Equity 
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1. Inledning 
2004 var året då H&M gjorde sin första samarbetskollektion, då tillsammans med Karl 
Lagerfeldt (H&M 2004, A). Sedan dess har flera samarbeten följt där H&M har arbetat med 
välkända designers och modehus så som Versace, Marni och Lanvin. Andra svenska 
modeföretag har gått i H&Ms fotspår och hakat på trenden. Några exempel på dessa är bland 
annat Lindex som samarbetade med Missoni under hösten 2012 (Lindex 2012, A). Utöver dessa 
har även mindre modeföretag under de senaste åren genomfört samarbeten, till exempel; Dagmar 
tillsammans med Palmgrens (2009 & 2010), Filippa K tillsammans med Rörstrand (2005-2013), 
Fifth avenue shoe repair tillsammans med Alstermo Bruk (2010), Vasuma Eyewear tillsammans 
med Hope (2013), Tärnsjö tillsammans med Gant Rugger (2012) samt Borsalino tillsammans 
med Acne (2013). 
Tillverkare av konsumentprodukter har på senare tid blivit allt mer intresserade av co-branding, 
vilket då innebär att samarbeta med ett annat företag, och använda detta som en 
marknadsföringsstrategi. Co-branding syftar på att ett företag genom samarbeten med andra 
företag kan komplettera sin varumärkesimage med associationer som är lånade eller överförda 
från samarbetspartnern (Grebosz 2012). Med hjälp av co-branding kan då företagen få mer 
marknadsexponering, motarbeta butikernas private-label produkter och de samarbetande 
företagen kan dessutom dela på de höga marknadsföringskostnaderna (Washburn, Till & Priluck 
2000). 
  
Att studera varumärkesstrategier har den senaste tiden blivit allt viktigare för företag som vill 
växa på en hårt konkurrensutsatt marknad och för de personer som jobbar med marknadsföringen 
av dessa företag (Washburn, Till & Priluck 2000). 
Många företag väljer att växa genom att utöka sitt produktutbud. Med hjälp av en co-branding 
strategi så kan företag få nya möjligheter att med hjälp av ett annat företag skapa en produkt som 
delar de båda företagens positiva egenskaper och image. De kan också vara ett sätt att testa 
varumärket inom ett nytt produktområde utan att behöva investera lika mycket kapital och 
kunskap som om företaget gjort det på egen hand. 
  
Att använda sig utav varumärkessamarbeten som strategi kan locka nya konsumentgrupper till 
företagets produkter, fräscha upp ett företags image, öka marknadsandelar och/eller hjälpa 
företag med utvecklingen av nya teknologier genom utbyte av tekniskt kunnande (Chang 2008). 
Som metod kan det också användas för att minska risker kopplade till breddning av företaget 
sortiment. Ett lyckat samarbete har potential att uppnå synergieffekter som kan fånga upp de 
unika styrkorna hos de båda samarbetande företagen (Chang 2008), vilket inträffar när båda 
varumärkena adderar värde till samarbetet och leder då till att båda parternas upplevda 
varumärkesvärde ökar.  
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2. Teoretisk referensram 
I samtal med handledare har vi beslutat att behålla stora delar av den engelska terminologin på 
dess originalspråk (engelska) för att öka tydligheten och undvika begreppsförvirring i studien. 

2.1 Relevanta begrepp och teorier 
Det finns flera teoretiska infallsvinklar på co-branding där hypotesen om Match-up effect utgör 
en teoretisk plattform. Hypotesen förklarar hur imagen av en talesperson påverkar 
konsumenterna bild av en produkt eller annons (Ahn, Kim & Forney 2009). 
Hypotesen hävdar att reklam och marknadsföringskampanjer är mer effektiva när avsändarens 
image stämmer väl överens med imagen av den produkt/produkter som marknadsförs. Till 
exempel uppstår en mer positiv attityd till ett varumärke om varumärkes produkter 
sammankopplas med en känd förebild (ex filmstjärna, idrottsstjärna etc.) (Ahn, Kim & Forney 
2009). 
Chang (2008) har i sin artikel A Typology of Co-branding Strategy: Position and Classification 
tagit fram en modell i tre delar som inkluderar; mål med co-branding, klassificering av ett 
samarbete samt effekterna av ett samarbete. Målet med ett samarbete mellan företag delar Chang 
(2008) in i en pyramid bestående av tre olika delar. I botten av pyramiden ligger målet att ta 
marknadsandelar, i mellansegmentet varumärkesbreddning (brand extension) och i toppen 
globalt varumärkesbyggande (global branding). 
Modellen ger en överblick över hur olika företag kan förutsättas arbeta i och med samarbeten, 
men är inte en färdigutvecklad teori. 
  
Det begrepp som har störst relevans för nedanstående studie är Brand equity, vilket beskriver 
värdet av att inneha ett välkänt varumärke. Begreppet baseras på idén om att ett välkänt 
varumärke kan generera mer pengar, jämfört med ett mindre känt varumärke (Washburn, Till & 
Priluck 2000). Brand equity är därmed värdet på varumärket som bestämmer huruvida märket 
har förutsättningar att utökas (till exempel i form av nya underlinjer) eller användas tillsammans 
med andra varumärken i olika samarbeten (Washburn, Till & Priluck 2000). 

2.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning på området co-branding har använt sig utav olika utgångspunkter. Både 
Grossman (1997) och Ahn, Kim och Forney (2009) har båda studerat co-branding utifrån ett mer 
socialpsykologiskt marknadsförings perspektiv. Grossman (1997) har undersökt attityder och hur 
marknadsförare via betingning kan knyta samman olika egenskaper och associationer med 
varumärken. Grossman (1997) menar att co-branding innebär att knyta ett varumärke som redan 
framkallar vissa associationer hos konsumenter med ett annat varumärke (som ibland kan vara 
nytt för kunden). Det är då viktigt att först identifiera vilka associationer som är grundläggande 
och stark förknippade med varumärket hos kunden för att dessa ska kunna utnyttjas så effektivt 
som möjligt under varumärkessamarbetet. Grossman (1997) tar upp olika exempel på vad 
kunden kan associeras till ett visst varumärke, till exempel: produkternas fördelar (eller 
nackdelar), kändisar som har gjort reklam för varumärket på ett eller annat sätt, vilka som är 
användare av varumärkets produkter etc. Den grundläggande teorin artikeln använder sig utav är 
just betingning där Pavlovs hund är det mest kända exemplet på detta. Artikeln gör en 
litteraturstudie över tidigare gjorda experiment och studier i ämnet och applicerar dessa sedan på 
hur detta kan användas vid marknadsföring av varumärkessamarbeten, till exempel hur mycket 
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reklamexponering som behövs för att ge maximal förändringseffekt på kundens associationer till 
ett varumärke. 
 
Ahn, Kim och Forney (2009) har även de tagit ett socialpsykologiskt perspektiv där de 
undersöker de samlade associationerna kring en co-branding produkt där två företag står som 
avsändare. Till exempel har författarna studerat de funktionella och symboliska associationer och 
de inre och yttre attributen som är kopplade till de varumärken som står bakom en co-brandad 
produkt (i det här fallet använde de sig av verkliga företag men fiktiva samarbeten). I artikeln 
undersöks olika attribut som försökspersonerna associerar till olika fiktiva 
varumärkessamarbeten. 
Resultaten visade att konsumentens kognitiva uppfattning om vilka mode- och ickemode 
produkter som passade samman med varandra (Match-up effect), hur väl de passade ihop och 
vilka aspekter som var viktiga för att skapa en framgångsrik co-branding produkt (Ahn, Kim & 
Forney 2009). Resultaten visar att ett företag som letar samarbetspartners från en annan 
produktsektor bör hitta en samarbetspartner som har ett stark varumärkesvärde, användaridentitet 
och tydlig användningssituation. Dessa faktorer ses som viktiga då dessa påverkar konsumentens 
syn och acceptans på den slutgiltiga co-brandade produkten (Ahn, Kim & Forney 2009). 
  
Abratt och Motlana (2002) har tittat på studier som gjort där varumärken har samarbetat för att 
på så sätt få det mer okända varumärket att sig in på en ny marknad. De exempel de tar upp i sin 
studie är autentiska företagsexempel där co-branding har används i en övergångsfas för att 
introducera kunderna till ett nytt märke. De främsta exemplen de tar upp är från 
livsmedelsindustrin där det amerikanska företag McCain Food köpte upp Sydafrikanska 
konkurrenter för att på så sätt ta sig in på den Sydafrikanska marknaden. McCain var okänt för 
de lokala kunderna och co-branding användes då som en sätt att introducera McCain som 
varumärke och därmed behålla kundkretsen från de varumärken som köpts upp. Abratt och 
Motlana (2002) beskriver kundundersökningar i form av fokusgrupper som gjordes på den 
potentiella kundgruppen för McCain innan co-brandingen genomfördes, där attityder till 
varumärken och konsumentbeteenden undersöktes. Deras slutsatser var att co-branding kan vara 
en effektiv strategi när det kommer till att få konsumenten att acceptera varumärkesövergångar, 
speciellt då ett känt varumärke kopplas till ett mindre känt varumärke (Abratt & Motlana 2002). 
Co-branding kunde därmed ses som ett effektivt sätt att vinna acceptans och få konsumenterna 
att erkänna ett nytt och okänt varumärke. Co-branding kan därför vara en vinnande strategi för 
båda parter så länge det genomförs på rätt sätt (Abratt & Motlana 2002). 
  
Tidigare forskning har också undersökt hur förutsättningar på den globala marknaden påverkar 
graden av samarbete mellan företag som upprättat marknadsföringsallianser (Amonrat & 
Tansuhaj 2004). Vidare har Amonrat och Tansuhaj (2004) även tittat på hur företag kan förbättra 
sina resultat på den globala marknaden genom samarbeten i form av marknadsföringsallianser. 
Andra har studerat hur co-brandingen och dess produkter har haft för inverkan på konsumentens 
attityd mot märkena bakom samarbetet (Ahn, Kim & Forney 2009).  Helmig, Huber och Leefang 
(2008) klassificerar olika varumärkesstrategier, diskuterar varumärkes litteratur, och har 
utvecklat en teoretisk modell för co-brand baserade forskningsfynd. De har även bidragit genom 
att identifiera forskningsfrågor och erbjuder en forskningsagenda för co-branding. 
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2.3 Motsättningar inom forskningsområdet 
Även då forskning vad gäller co-branding startade under 1990-talet saknas det fortfarande en 
sammanhängande teori om varumärkessamarbeten, vilket gör att det fortfarande finns många 
olika varianter på definitionen av co-branding. Många av dessa definitioner är samstämmiga, 
men bristen på en grundläggande teori har gjort att fältet fortfarande är spretigt. Blackett och 
Boads bok Co-branding; The science of alliance kan ses som ett av de viktigaste bidragen till co-
branding som forskningsfält. De har inte tagit fram någon fullständig teori, däremot har de 
utarbetat välformulerade definitioner och klassificeringar av olika typer av samarbeten. 
Helmig, Huber och Leeflang (2008) har gjort en ansats till att ta fram en modell för co-branding 
produkter och varumärkesutvidgning. I artikeln “Co-branding; state of the art” har de studerat 
och kritiserat tidigare forskning på området för att på så vis bringa klarhet i forskningsfältet. 
Simonin och Ruth (1998) har lagt fram bevis på att det finns en asymmetri-effekt i co-branding 
samarbeten. Flera studier som har gjorts har dock visat att det finns fördelar för de båda 
inblandade varumärkena, men framför allt påvisas positiva effekter för den part av de två som är 
mindre känd bland kunderna där det då finns en tydlig positiv aspekt med samarbeten, en så 
kallad avfärgningseffekt (Spill Over Effect) (Simonin & Ruth, 1998). För att uppnå en positiv 
avfärgningseffekt så är det viktigt att de två samarbetande varumärkena passar ihop med 
varandra och har liknande varumärkeskoncept som avspeglas i den gemensamma produkten. De 
finns dock indikationer på att co-branding kan ha negativa konsekvenser där avfärgningseffekten 
istället inverkar negativt (Simonin & Ruth, 1998). Detta kan ges i uttryck av att när två 
varumärken kombineras, kan de båda varumärkets image förändras på sätt som inte var 
meningen (Chang 2008). Det finns även indikationer på att negativ information om co-brandade 
produkter kan leda till negativa avfärgningseffekter på båda varumärkena (Helmig, Huber & 
Leeflang, 2008). 

2.4 Obesvarade frågor inom forskningsområdet 
I dagsläget finns det få djupgående studier med verkliga företagsexempel inom 
forskningsområdet (Ahn, Kim & Forney, 2009). Det finns vetenskapliga studier där fiktiva 
varumärkessamarbeten har undersökts med hjälp av fokusgrupper och kundundersökningar, men 
de flesta av dessa berör livsmedelsindustrin eller teknikindustrin, få studier har gjorts inom 
modeindustrin. 
Venkatesh (et al. 2000) efterfrågar vidare studier där de strategiska partners egenskaper utforskas 
djupare, såsom omfattningen av deras likheter eller hur väl de kompletterar varandra för att 
kunna avgöra om eller när en marknadsexpansion i form av ett samarbete mellan dessa skulle 
kunna vara troligt att inträffa. Vidare efterfrågar Venkatesh (et al. 2000) mer forskning på 
förhandlingarna mellan varumärkena innan samarbetet upprättas och hur kontraktformen och 
kontraktsspecifikationer ser ut mellan dem.  
Helmig, Huber och Leefang (2008) anser att det skulle behövas vidare forskning för att analysera 
och jämföra hur co-branding kan erbjuda en bättre eller mer lönsam lösning för ett företag än om 
företaget självt lanserar nya produktlinjer. 
Vidare efterfrågar de även mer forskning på hur andra faktorer kan påverka utvärderingen av 
produkter från samarbeten, såsom effekter av PR-aktiviteter av både samarbetsprodukten och 
konkurrerande varumärken samt hur stor påverkan en ny konkurrenskraftig produkt från samma 
koncern och inom samma produktkategori har (Helmig, Huber & Leefang 2008). 
Andra intressanta aspekter skulle även kunna vara att djupare undersöka olika framgångsfaktorer 
som identifierats i tidigare forskning inom co-branding, till exempel hur viktigt det är med 
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acceptans från återförsäljare eller hur viktigt engagemang från själva huvudmärket är vid 
lansering av samarbetsprodukter (Helmig, Huber & Leefang 2008).  
2.5 Syftesdiskussion 
Alternativ marknadsföring i form av co-branding är något som fler och fler modeföretag har 
börjat arbeta med. Detta gäller inte enbart utländska modeföretag, utan också svenska 
modeföretag som arbetar med både branschöverskridande samarbeten och även samarbeten med 
andra modeföretag. 
Majoriteten av de verklighetsbaserade co-branding exemplen som forskare tidigare har tittat 
utgått ifrån livsmedelsindustrin. Från den tidigare forskningen är mycket få studier som 
undersöker attityder kring mode och främst har fiktiva branschöverskridande samarbeten då 
undersökts. Få tidigare studier har undersökt verkliga samarbeten mellan två företag där båda är 
modemärken, så kallat intrabranschsamarbete, vilket gör att det finns en kunskapslucka på 
området. Det saknas även forskning på hur effekterna av ett modesamarbete påverkar 
konsumenternas attityder gentemot de inblandade varumärkena, samt hur modemärkets brand 
equity (varumärkeskapital) påverkats av co-branding. 
Det är därmed intressant att undersöka co-branding inom modebranschen närmare och hur 
samarbeten mellan två modemärken påverkar företagens brand equity. För att undersöka hur co-
branding påverkar brand equity vill vi studera kundens attityd till samarbeten mellan två 
etablerade modemärken. 

2.5.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett modeföretags icke-finansiella (konsumentbaserade) 
brand equity påverkas av co-branding genom att studera konsumentattityder rörande samarbeten 
mellan två modeföretag. 
  
Vilket ger frågeställningen: 
Hur påverkas ett modeföretags icke-finansiella brand equity av co-branding? 
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3. Teori 

3.1 Definition av varumärke 
Ett varumärke beskrivs ofta som en immateriell tillgång som kan användas för att särskilja en 
produkt, tjänst eller företag från andra (Lemper 2012). Enligt till exempel amerikansk lag är 
varumärke definierat som: 
"ett ord, namn, symbol eller enhet, eller kombination av dessa, som kan antas och används av en 
tillverkare eller handlare för att identifiera sina varor och skilja dem från de som tillverkas eller 
säljs av andra”(Orozco 2009). 
Enligt den svenska varumärkeslagen är definitionen av ett varumärke; 
Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga (Varumärkeslag 2010:1877). 
I mångt och mycket överlappar definitionerna varandra vilket visar på att definitionen av 
varumärke är liknande över flera länder. 
Den svenska lagen definierar att ett varumärke har en särskiljningsförmåga om det på ett tydligt 
sätt utmärker produkter eller tjänster som tillhandahålls av en näringsverksamhet så att dessa 
särskiljer sig från produkter och tjänster som tillhandahålls av andra näringsverksamheter 
(Varumärkeslag 2010:1877). 
Diskussioner förs om namnet på en känd person kan betraktas som ett varumärke (skådespelare, 
artist, designer, bloggare) eller om varumärket endast ska kunna kopplas till ett företag eller en 
organisation. Den svenska lagen om varumärken inbegriper personnamn men den hänvisar även 
till att det handlar om produkter eller tjänster, vilket då skulle kunna innebära att personer i 
egenskap av sig själva inte inbegrips i definitionen av varumärken (Varumärkeslag 2010:1877). 
Dock kan personens namn ses som ett varumärke om namnet används för att marknadsföra och 
saluföra en produkt eller tjänst.   
3.2 Definition av co-branding 
Definitioner av begreppet co-branding (Composite Branding) finns i flera olika tappningar 
beroende på vem som tillfrågas eftersom att det saknas en vedertagen definition av co-branding 
inom forskningsområdet. Blackett och Boad (1999) anser att co-branding är när två varumärken 
har ett nära samarbete vilket resulterar i en ny produkt eller service. De anser vidare att basen för 
varje varumärkessamarbete är att det skapar ett värde för båda aktörerna som överstiger det värde 
som de skulle kunnat skapa på egen hand (Blackett & Boad 2009).  Park, Jun och Shocker 
(1996) har definierat co-branding som en sammankoppling av två eller flera märkesvaror som då 
bildar en separat och unik produkt. 
Grossman (1997) har en relativt bred definition av co-branding där denne menar att det innebär 
att två varumärken paras ihop i marknadsföringssyfte, så som i reklam, produkter, 
produktplacering eller vid försäljning. En något smalare definition ger att co-branding innebär att 
två varumärken tillsammans skapar en ny unik produkt (Levin et al. 1996, Park et al. 1996, 
Washburn et al. 2000). 
Det finns en viss begreppsförvirring inom forskningsområdet co-branding, där fenomenet co-
branding även beskrivs som brand alliance och composite branding, vilka med små variationer 
beskriver samma fenomen. 
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Vissa författare väljer att ta in väldigt många olika typer av samarbeten och 
marknadsföringsaktiviteter i begreppet, medan andra är mer strikta och precisa över vilka typer 
av aktiviteter som får kallas co-branding. Davies och Price (2002) menar att det går en distinkt 
gräns mellan co-branding och strategisk allians (Strategic Alliance). 
Blackett och Boad (1999) anser att allianser är en form av samarbete men inte en ren form av co-
branding. De anser även att joint venture, som är en av de fyra typerna av strategisk allians, är en 
separat typ av samarbete och skiljt från allianser. Bengtsson och Servias (2005) har i sin 
litteraturgenomgång identifierat flera olika co-branding strategier; affinity programs, cause-
related marketing, ingredient branding, cooperative advertising, dual branding, och joint sales 
promotion, där Blackett och Boad (1999) inte ser alla dem som typer av co-branding. Bliss 
(1996) menar också att ett affinity card inte är en co-branding produkt då ett sådant kort är ett 
samarbete mellan en bank och en ideell organisation och ett co-branding samarbete (om än 
liknande i karaktär), bara kan ske mellan två vinstdrivande företag. Vissa författare använder 
överhuvudtaget inte begreppet co-branding utan refererar endast till begreppet brand alliances 
(Rao et al. 1999, Delgado-Ballester & Hernández-Espallardo 2008). Rao et al. (1999) definierar i 
artikeln “Signaling unobservable product quality through a brand ally” att brand alliances som 
vid alla tillfällen, är då två företag presenteras samtidigt för kunden med hjälp av följande 
strategier; true product combinations, bundled products, joint sales promotions, bundled package 
of two brands eller via advertisement. 
Merparten av de olika definitionerna delar ändå den meningen att co-branding omfattar två eller 
flera olika varumärken och att dessa samarbetar, vilket bör resultera i en tredje produkt (eller 
tjänst). 
I följande text kommer även co-branding att definieras utifrån Blackett och Boads definition då 
de har behandlat ämnet i en större omfattning och deras definition bär en relativt hög legitimitet 
inom området.  

3.3 Typer av co-branding 
Blackett och Boad (1999) tar upp fyra olika typer av co-branding baserat på omfattningen av 
samarbetet mellan de två involverade företagen. 

3.3.1 Awareness co-branding 
Awareness co-branding är den typ som involverar minst samarbete och uppstår när två företag 
delar på en tjänst i marknadsföringssyfte (Blackett & Boad 1999). Den vanligaste typen av 
samarbeten på den här nivån är oftast mellan företag och banker eller kreditinstitut till exempel 
ett betalkort där konsumenten får bonuspoäng hos ett annat företag när den handlar med 
betalkortet. Denna typ av samarbete syftar främst till att öka medvetenhet kring varumärken 
genom att ge konsumenten små bonusar kopplade till det de båda avsändarna (Blackett & Boad 
1999). 

3.3.2 Values endorsement co-branding 
Values endorsement co-branding är i mångt och mycket samma sak som awareness co-branding 
men syftar till att skapa positiva associationer till det egna varumärket, medan awareness co-
branding endast syftar till att skapa medvetenhet kring varumärket (Blackett & Boad 1999). Det 
vanligaste exemplet är även här kundkort där en bank eller kreditinstitut samarbetar med en 
välgörenhetsorganisation och ger en procentandel av varje transaktion som görs med kortet till 
välgörenhetsorganisationen. Välgörenhetsorganisationen får då marknadsexponering och pengar 
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medan banken får konsumenten att spendera mer då de vet att en del av vad de spenderar går till 
välgörande ändamål, vilket dessutom ger banken ett gott rykte (Blackett & Boad 1999). 

3.3.3 Ingredient co-branding 
Enligt Blackett och Boad (1999) är ingredient co-branding den tredje och näst högsta nivån inom 
co-branding och den typ som tas upp mest frekvent inom marknadsföringslitteraturen. Det 
klassiska typexemplet är datortillverkarnas samarbete med Intel, alltså när en tillverkare är 
ledande på marknaden inom ett visst kompetensområde och levererar sin specifika produkt som 
komponent till andra varumärken (Blackett & Boad 1999). Detta förekommer även inom 
herrkonfektion där det finns ett antal välrenommerade väverier som levererar högkvalitativa 
tyger till andra kända modehus. Det som är signifikant för ingredient co-branding är att det finns 
en identifierbar “fysisk” komponent som blir en del av den slutgiltiga produkten. Utan sagda 
komponent skulle värdet på den färdiga varan vara betydligt lägre. 
Ingredient co-branding tillåter den tillverkande parten att förstärka vissa egenskaper och värden i 
det egna varumärket genom att samarbeta med ett företag vars produkter redan är starkt 
förknippade med de egenskaper som önskas (Blackett & Boad 1999). Ett exempel på detta skulle 
kunna vara modevarumärket Coach. Coach är förknippat med lyxiga och högkvalitativa 
accessoarer som de tillverkar i bland annat läder. Biltillverkaren Ford kan då till exempel välja 
att göra bilinredning i läder från Coach och använda detta i sin marknadsföring för att på så sätt 
förstärka och bekräfta det egna varumärkets position inom lyxsegmentet (Blackett & Boad 
1999). Ingredient co-branding används med andra ord ofta för att förstärka vissa egenskaper och 
attribut hos de båda varumärkena för att på så sätt stärka dessa och öka försäljningen. Det 
förutsätter dock att båda varumärkena redan finns i konsumentens medvetande samt att de har en 
väletablerad image. Ingredient co-branding är den typ av co-branding som oftast förekommer 
inom modevärlden och är den typ av co-branding som undersöks i denna uppsats. 

3.3.4 Complementary competence co-branding 
Enligt Blackett och Boad (1999) är detta den fjärde och högsta nivån av co-branding. Denna typ 
innebär att två starka varumärken som kompletterar varandra, samarbetar för att tillsammans 
producera en produkt eller tjänst som är värd mer än summan av båda delarna. Complementary 
competence co-branding bygger på varje partner bidrar till samarbetet med ett urval av varje 
företags huvudkompetenser och yrkeskunnande för att på så sätt skapa en produkt/tjänst, samt att 
detta görs på regelbunden och långsiktig basis. Om de båda företagen inte bara skapar en ny 
produkt utan även ett nytt varumärke går samarbetet från att vara complementary competence 
co-branding till att vara joint venture. De flesta exemplen av complementary competence co-
branding återfinns inom detaljhandeln, där två företag kombinerar sina koncept. Ett exempel på 
detta kan vara en bensinstation, där ett företag sköter hanteringen av bensin (Statoil) och ett 
annat företag står för själva butiken och försäljning av olika förnödenheter (7-eleven). Bådas 
varumärken framgår tydligt för kunden, samtidigt som de båda tillsammans skapar en tjänst som 
är mer värdefull för kunden än vad de båda företagen skapar separat (Blackett & Boad 1999). 

3.4 Andra typer av samarbeten 
3.4.1 Joint Promotion 
Detta innebär ett kortare samarbete mellan två välkända varumärken i syfte att under en kortare 
tidsperiod (mindre än sex månader) skapa extra publicitet och generera ökad försäljning 
(Blackett & Boad 1999). Ofta riktar sig samarbetet till en och samma kundgrupp men där 
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företagen bidrar med varsin produkt som inte konkurrerar med samarbetspartnerns. Ett exempel 
skulle kunna vara en hamburgerrestaurang som under en kortare tidsperiod samarbetar med ett 
barnboksförlag, där konsumenten kan köpa en viss hamburgermeny och då få en barnbok på 
köpet (Blackett & Boad 1999). 

3.4.2 Sponsorship  

Olika typer av sponsorsamarbeten involverar oftast en organisation och ett företag. 
Organisationen är oftast en välgörenhetsorganisation som har en tydlig profil och som har byggt 
starka starkt band till en krets av människor som stödjer organisationen. Ett företag kan då gå in 
och sponsra organisationen rent ekonomiskt. I gengäld får företaget synas med organisationen, 
något som då förhoppningsvis ger en viss avfärgningseffekt, där organisationens starka profil 
och värdefrågor färgar av sig på företaget image (Blackett & Boad 1999). 

3.4.3 Joint venture 

Joint venture är ett långsiktigt samarbete som kan sträcka sig över flera år, där två eller flera 
företag skapar ett nytt företag med ägarfördelningen 50:50 eller 49:51. Här handlar det ofta om 
andra syften än marknadsföring och skapa publicitet. Målet med ett joint venture- samarbetet är 
ofta att skapa driftsfördelar för alla inblandade företag (Blackett & Boad 1999). Ett joint venture 
kan vara ett sätt för två eller fler företag att etablera sig på en ny marknad eller lansera produkter 
där båda företagen bidrar med komponenter och kompetens. En gemensam satsning och 
utvecklingen av en produkt/tjänsten har den fördelen att varje företag kan minska sina totala 
investeringskostnader jämfört med om de arbetat var och en på egen hand (Blackett & Boad 
1999). Joint venture samarbeten sätts ofta samman med hjälp av olika arbetsgrupper från alla 
eller flera av företagen där varje arbetsgrupp representerar varje företags spetskompetens. 
Samarbetsstrukturen innefattar även att alla inblandade företag bidrar med monetära medel 
(Blackett & Boad 1999). 

3.4.4 Allianser 

Allianser är en term som används mycket i marknadsföringslitteraturen och det är ofta svårt att 
skilja termen från joint venture. Det som skiljer de två från varandra är att ett joint venture till 
skillnad från en allians ofta involverar stora investeringar och ett långskitigt samarbete, medan en 
allians används främst i marknadsförings sammanhang (Blackett & Boad 1999). En del operativt 
samarbete kan äga rum i en allians, men majoriteten av samarbetet syftar till att stärka de 
involverade företagens varumärken. Joint promotion är också något som ibland förväxlas med 
allianser, men skillnaden är joint-promotions oftast sträcker sig över en längre tidsrymd än vad 
en allians gör (Blackett & Boad 1999). 
Det som enligt Blackett och Boad (1999) skiljer allianser från co-branding är att de involverade 
företagen skapar ett nytt varumärke som stöttas av de företagen som deltar i alliansen och att de 
tenderar att vara mer långvariga än det som författarna menar är vanligt för co-branding. Ett 
exempel på en allians är Star Alliance mellan flera olika flygbolag (Lufthansa, Air China etc.) 
där passagerarna får bonuspoäng när de väljer att flyga med någon av alliansens flygbolag. 
Passagerarna blir mer uppmärksamma på vilka bolag som det är som ger poäng att flyga med 
vilket både ökar kännedom och förhoppningsvis antalet sålda biljetter för medlemsbolagen 
(Blackett & Boad 1999). 
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3.5 Co-branding i studien 
Den typ av co-branding som kommer att vara av störst intresse för följande studie är ingredient 
co-branding. Samarbeten inom modebranschen är ofta tillfälliga, de sträcker sig därmed över en 
begränsad tidsrymd där den ena parten, ingredient-varumärket, bidrar med en specifik design och 
formgivning och den andra parten bidrar med material och produktionsmöjligheter, vilket 
stämmer överens med definitionen av ingredient co-branding. 
Ingredient co-branding förutsätter att den ena parten sitter på en unik tillgång av något slag som 
kan användas i samarbetsprodukten samt att ingredient-varumärket har vissa egenskaper eller en 
stark image som kan färga av sig på samarbetsparten. Modesamarbeten skapar oftast en produkt 
med bådas varumärken väl synliga och där samarbetsprodukten inte är lika attraktiv för kunden 
utan designen från ingredient-varumärket.  
För att relatera ytterligare till samarbeten inom modebranschen kan ingrediensen (eller den unika 
tillgången) bestå av ett tyg från ett specifikt väveri eller en distinkt design eller mönster från ett 
visst modehus. Missonis typiska sicksack mönster i kläder och hemtextil eller Paul Smiths 
färgglada ränder är exempel på unika tillgångar där varumärket i sig även är förknippat med 
egenskaper och en väletablerad image så som exklusivitet och hög kvalitet. 

3.6 Definition av Brand Equity 
Brand equity beskriver värdet av att inneha ett välkänt varumärke. Begreppet baseras på idén om 
att ett välkänt varumärke kan generera mer pengar, jämfört med ett mindre känt varumärke 
(Washburn, Till & Priluck 2000). 
Aaker (1991) definierar brand equity som en samling av tillgångar och skulder som är knutna till 
ett visst varumärke, dess namn och symbol. Dessa tillgångar och skulder ökar eller minskar 
värdet av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av företaget (så länge de är 
sammankopplade med namnet eller symbolen för varumärket). Om varumärkets namn eller 
symbol skulle förändras, kan en del eller alla tillgångar/skulder påverkas eller gå förlorade, även 
då en del av dessa kan komma att överföras till det nya namnet/symbolen (Aaker 1991) 
I en mer allmän bemärkelse kan brand equity definieras som effekterna av marknadsföringen av 
ett specifikt varumärke, där dessa effekter inte hade uppstått om produkten eller tjänsten hade 
haft ett annat varumärkesnamn (Keller 1993). Effekterna av marknadsföringen består enligt 
Ailawadi, Lehmann och Neslin (2003) av två delar; konsumenteffekter samt företagseffekter. 
Konsumenteffekter innebär att konsumenterna påverkas vad gäller medvetenhet och attityder av 
varumärket eller att deras bild och kunskap av varumärket påverkas. Företagseffekter innebär att 
företaget bakom varumärket påverkas vad gäller till exempel intäkter och kassaflöden samt 
marknadsandelar (Ailawadi, Lehmann & Neslin 2003). 
Brand equity kan därmed sägas vara det samlade värdet av varumärket i form av finansiella 
(intäkter etc.) och icke-finansiella (image, konsumentattityder etc.) värden. Dessa påverkar och 
bestämmer huruvida märket har förutsättningar att utökas (till exempel i form av nya underlinjer) 
eller användas tillsammans med andra varumärken i olika samarbeten (Washburn, Till & Priluck 
2000). 

3.7 Modeller för att mäta Brand Equity 
Det har under årens lopp utvecklats flera olika metoder och modeller för att mäta brand equity. 
Enligt Ailawadi, Lehmann och Neslin (2003) kan de existerande måtten på brand equity delas in 
i tre olika kategorier. Den första kategorin är ett icke-finasiellt mått och fokuserar på att värdera 
kundens medvetenhet, attityder, associationer och lojalitet mot ett varumärke, vilket då baseras 
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på tanken att ett varumärke endast har ett värde om den tilltänkta konsumenten faktiskt upplever 
att det finns ett värde. Eftersom att syftet för denna uppsats är att undersöka konsumentattityder 
och dess påverkan på brand equity kommer icke-finansiella mätmetoder att vara av störst 
intresse.  
Den andra och tredje kategorin är baserade på finansiella mått och kallas "produktmarknad" och 
"finansiell marknad". Finansiella mått bedömer värdet på ett varumärke som en finansiell 
tillgång, sådana åtgärder inkluderar inköpspris när ett märke säljs eller förvärvas samt 
kassaflöden från licensavgifter och royalties. Finansiella mått försöker mäta både värdet av 
varumärket idag och de framtida finansiella resultaten (Ailawadi, Lehmann & Neslin 2003). 
  
Enligt Aaker (1991) är finansiella mått ofta kortsiktiga eftersom de endast baseras på de siffror 
som finns tillgängliga vid själva mätningen, medan icke-finansiella mått tar hänsyn till andra 
aspekter, så som hur kunden ser och värderar märket. Detta mäts till exempel genom perceptuella 
studier och studier av konsumentbeteenden där faktiska konsumenter och marknadsbeteenden 
används för att mäta brand equity (Gill & Dawra 2010), vilket enligt Aaker (1991) kan ses som 
ett bättre mått för att studera brand equity långsiktigt. 
  
Aaker själv utvecklade redan under tidigt 1990-tal en metod för mätning av ett varumärkes värde 
som kombinerar både konsument- och produktmarknadsbeteenden med perceptuella mätvärden 
för att på så sätt få en mer komplett bild än om endast en metod använts (antingen icke-finasiella 
eller finansiella mått) (Gill & Darwa 2010). Det finns de forskare som menar att brand equity 
mäts bäst genom att endast studera konsumentens preferenser mot en märkesvara jämfört med en 
liknande icke namngiven produkt, medan Aaker utgår från att varumärken kan mätas utifrån en 
uppsättning av olika tillgångar (Gill & Dawra 2010). Aakers (1991, s.17) metod tar sin 
utgångspunkt i fem kategorier; varumärkeslojalitet, kännedom om varumärket, upplevd kvalitet, 
associationer till varumärket samt övriga juridiska tillgångar. Det finns emellertid en viss kritik 
mot att Aakers fem kategorier inte är tillräckliga och att metoden inte kan förklara ett företags 
brand equity till 100 % (Gill & Dawra 2010). 
Gill och Dawra (2010) har utvärderat Aakers metod och finner vissa brister i den, där de menar 
att det även finns andra aspekter som påverkar brand equity, vilka inte täcks in i Aakers modell. 
Till dessa brister hör att Gill och Dawra (2010) anser att varumärkeskännedom påverkar 
varumärkets image som sedermera påverkar brand equity och att image då har en större påverkan 
på brand equity än vad Aakers modell medger. 
  
En alternativ modell för att mäta brand equity med icke-finansiella mått är Keller (1993) som i 
sin konsumentbaserade modell utgår från varumärkeskunskap som konceptualiserats enligt en 
associationsnätverksminnesmodell genom två komponenter; varumärkesmedvetenhet och 
varumärkesimage (Keller 1993). Konsumentbaserad brand equity uppstår enligt Keller (1993) 
när konsumenten är bekant med ett varumärke och har starka, positiva och unika 
varumärkesassociationer i sitt minne. De två komponenter som Kellers (1993) modell består av 
mäts med hjälp av ett antal olika test. Varumärkesmedvetenhet mäts genom att se vilka 
varumärken som är “top of mind” och hur lättillgänglig information kring varumärket är i minnet 
(Keller 1993). Varumärkes image delas in i två undergrupper, “Characteristics of brand 
associations” och “Relationships among brand associations”, med tre variabler i vardera 
undergruppen (Keller 1993). 
I sin artikel lägger Keller (1993) fram förslag för olika sätt som på hur forskare kan 
operationalisera och mäta de olika variablerna som mäter brand equity. 
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Keller (1993) modell är mycket omfattande och mäter brand equity både brett och grundligt med 
många olika parametrar. Detta innebär dessvärre att metoden är för resurs- och tidskrävande för 
att kunna genomföras till fullo och på ett bra sätt, under de förutsättningar som råder för denna 
uppsats. 
Aakers modell är trots att den inte är lika omfattande som Kellers modell, vedertagen inom 
forskningsfältet och har använts som utgångspunkt av flera författare på området (Washburn & 
Plank 2002, Ueltschy & Laroche 2011). Även då det finns vissa brister i modellen kan ändå ses 
som ett acceptabelt verktyg vid mätningar av brand equity, vilket gör att Aakers modell kommer 
att användas i denna studie. 
Eftersom att syftet med uppsatsen är att utgå från konsumentattityder vid mätningar av brand 
equity har därför icke-finansiella mått legat till grund för diskussionsunderlaget i 
fokusgrupperna, där vi utgått från Aakers fem variabler, med undantag för den femte variabeln 
(övriga juridiska tillgångar) då den kan anses vara relativt svårdefinierad och därmed svår att få 
en diskussion kring i fokusgrupperna. 

3.8 Aakers modell 
Enligt Aaker (1991) kan de icke-finansiella tillgångar och värden som ligger till grund för brand 
equity delas in i fem kategorier där dessa kategorier kan undersökas och mätas genom att ställa 
olika typer utav frågor till konsumenter/undersökningsdeltagare.  

3.8.1 Kännedom om varumärket 
Konsumenten tenderar att köpa varumärken de känner till och går sällan utanför sin 
trygghetszon. Enligt Aaker (1991) kan detta kan bero på konsumentens antaganden om att det 
varumärke som låter bekant också är tillförlitligt, att det står för säkerhet och kvalitet vilket gör 
att kunden därmed tror sig veta vad den får. Det är därför väldigt viktigt att ett företag befinner 
sig i konsumentens medvetande och därmed finns med över kundens tänkbara köpalternativ 
(knuten till en viss produktkategori)(Aaker 1991). 

3.8.2 Varumärkeslojalitet 
Enligt Aaker (1991) innebär varumärkeslojalitet att inneha förmågan att få konsumenten att 
komma tillbaka gång på gång och vara trogen det egna varumärket vilket gör varumärkeslojalitet 
till en viktig del av brand equity. Detta kan vara svårt att uppnå på en konkurrensutsatt marknad 
så som textilbranschen, där flera stora aktörer kämpar om konsumentens uppmärksamhet, 
eftersom att klädkonsumenten ofta inte har något att förlora genom att handla hos en konkurrent 
(Aaker 1991). Ett företag som har en lojal kundbas har ett övertag gentemot konkurrenter, 
eftersom att de lojala kunderna utgör ett etableringshinder som försvårar för konkurrenter att ta 
marknadsandelar (Aaker 1996). 

3.8.3 Upplevd kvalitet 
Vad som uppfattas som kvalitet är inte alltid baserat på egna erfarenheter eller omfattande 
kunskap om produktens specifikationer (Aaker 1991). Vad som är kvalitet är olika för olika 
branscher men det är ändå en mätbar variabel och en viktig egenskap för varumärket som direkt 
påverkar kundens köpbeslut, speciellt om kunden står och väger mellan olika varumärken. Om 
ett varumärkes kvalitet upplevs som hög kan det försvara ett högt pris och kan ligga till grund för 
en utvidgning av varumärket (Aaker 1991). En hög upplevd kvalitet gör även att varumärket får 



	   18	  

in färre returer och klagomål vilket höjer varumärkets trovärdighet bland kunderna, vilket 
påverkar deras köpbeslut.  

3.8.4 Associationer till varumärket 
Det underliggande värdet av ett varumärke är ofta baserat på associationer kopplade till 
varumärket. Det kan vara andra företag i en koncern, maskotar, idrottare eller artister som är gör 
reklam eller som sponsras av märket. Enligt Aaker (1991) kan varumärket förknippas med en 
speciell livsstil, olika egenskaper eller personligheter vilket också kan påverka hur konsumenten 
upplever varumärkets produkter. Till exempel: Om ett företag som tillhandahåller sportartiklar 
och kläder till idrottsutövare, kommer konsumenten troligtvis att associera varumärket till just 
sport, sportaktiviteter, motion och en aktiv livsstil. 
Om ett företag har spetskompetens inom ett visst område kan det även göra det svårare för 
konkurrenterna att stjäla kunder. Om konsumenten associerar företaget till exempel som kunniga 
inom löparutrustning är det antagligen dit konsumenten vänder sig först när denne ska 
införskaffa ett par nya löparskor, något som går hand i hand med varumärkeslojalitet. 
Samtidigt som spetskompetensen kan bidra till positiva associationer till varumärket kan det 
också bidra till negativa associationer om det visar sig att företaget inte kan leva upp till vad som 
utlovats i till exempel marknadsföringen. Varumärket kan då tappa i trovärdighet hos 
konsumenten (Aaker 1991). 

3.8.5 Övriga juridiska tillgångar så som patent, andra varumärken m.m. 
Den femte aspekten av vad som påverkar varumärkesvärdet är övriga tillgångar som företaget 
har och som skyddar dess identitet, så som ett registrerat varumärke, patent med mera. Dessa 
påverkar inte konsumentens uppfattning av företaget nämnvärt men skyddar företaget mot 
konkurrenter som vill göra liknande produkter eller konkurrerar om företagets kunder (Aaker 
1991). 
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4. Metod 

4.1 Fokusgrupper 
För att undersöka konsumentens attityd till co-branding och hur dessa påverkar ett företags brand 
equity valdes fokusgruppintervjuer som metod för studien. Detta eftersom att det är en teknik 
som tillåter forskaren att utveckla en förståelse om varför människor känner som de känner kring 
ett varumärke (Bryman & Bell 2011). Eftersom att kundens attityd till ett varumärke är en viktig 
del för att kunna se hur varumärkets värde påverkas av co-branding, har detta medfört ett behov 
av att samla in information rörande konsumentens tankar och åsikter kring detsamma. För att 
kunna besvara forskningsfrågan behövdes därmed djupgående kunskaper från ett 
konsumentperspektiv vilket gjorde att fokusgrupper lämpade sig bättre än till exempel en 
enkätundersökning, då fokusgrupper kan används för att diskutera och utforska ett ämne på 
djupet (Bryman & Bell 2011). 
Merparten av den tidigare forskningen som har undersökt konsumentattityder har till stor del 
använt sig utav enkäter, där hypotetiska varumärkessamarbeten undersökts (Ahn, Kim & Forney 
2009; Washburn, Till & Priluck 2000). Få rapporter som undersökt co-branding har använt sig av 
fokusgrupper med verklighetsbaserade samarbetsexempel för att undersöka konsumentattityder, 
vilket därför gör att en sådan ansats kan komplettera och bidra till forskningsfältet.  
  
Att använda fokusgrupper har den fördelen att deltagarna själva har möjlighet att föra fram 
frågor som berör ämnet och som de anser viktiga eller av betydelse (Bryman & Bell 2011). 
Eftersom moderatorn (i och med att det kan uppstå diskussioner mellan deltagarna) avstår en viss 
kontroll, till skillnad från individuella intervjuer, kan deltatagarna själva komma in på och ta upp 
frågor som berör det tema som diskuteras (Bryman & Bell 2011). 
  
I en traditionell intervju där ett intervjuobjekt intervjuas en åt gången, ifrågasätts sällan 
intervjuobjektets uttalanden, även då det händer att de säger saker som inte är konsekventa med 
tidigare svar eller som uppenbart inte kan stämma (Bryman & Bell 2011). I fokusgrupper 
däremot kan deltagarna argumentera med varandra och ifrågasätta varandras åsikter. 
Diskussionsprocessen mellan deltagarna gör att forskaren kan få en mer realistisk syn på vad 
undersökningsdeltagarna faktiskt tycker i en fråga, då de tvingas att ifrågasätta och se sina 
åsikter ur en ny synvinkel (Bryman & Bell 2011). 

4.1.1 Kritik mot metoden 
Fokusgrupper är den vanligaste metoden vid marknadsundersökningar, därmed inte sagt att den 
inte har några svagheter. Jämfört med vanliga intervjuer som görs en och en så har forskaren 
mindre kontroll över vad som sägs och görs och det krävs ständiga avvägningar om hur mycket 
moderatorn skall blanda sig i eller hålla sig i bakgrunden (Bryman & Bell 2011). Det kan vara 
svårt att avgöra hur mycket frågorna skall styra diskussionen i fokusgruppen. 
Inspelning av fokusgruppsintervjuer ställer höga krav på bra inspelningsutrustning som kan ta 
upp allt ljud i rummet så att även deltagare långt bort från mikrofonen hörs. Att transkribera kan 
vara ett problem i sig, då olika deltagares röster kan vara svåra att skilja från varandra vilket kan 
göra det svårt att höra och avgöra vem som sagt vad (Bryman & Bell 2011). Något som också 
bör påpekas är att data från fokusgrupper kan vara väldigt tidskrävande att bearbeta då 
transkriberingen tenderar att bli mer omfattande i storlek till skillnad från en enskild 
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semistrukturerad intervju. Enligt Bryman och Bell (2011) kan en timmas samtal resultera i upp 
mot 100 sidor text. 
Deltagarna i fokusgrupperna var hämtade från Textilhögskolan och flera var klasskamrater med 
varandra, vilket gjorde att många kände varandra förhållandevis väl. De kan därför antas ha en 
gruppdynamik som gjorde att vissa tog mer plats än andra vilken kan vara risken om det sedan 
tidigare finns bestämda hierarkiska strukturer. Detta kan ha lett till att vissa deltagares åsikter 
blivit dominerande och att andra fick mindre plats i samtalet. Moderatorn har som uppgift att 
försöka se till att alla kom till tals, vilket eftersträvas i högsta möjliga mån. Enligt Bryman och 
Bell (2011) finns också risken att de som använder sig av fokusgrupper inte använder resultaten 
till fullo utan oftast analyserar dem på samma sätt som vanliga intervjuer där interaktionen 
mellan deltagarna glöms bort. Det finns även en viss risk att gruppen låser sig vid en viss 
ståndpunkt och att gruppdeltagarna blir okritiska i sitt tänkande eller att de inte vill uttrycka 
åsikter som de tror att andra i gruppen inte håller med om, men som de kanske skulle varit mer 
öppna med i en enskild intervju (Bryman & Bell 2011). Att diskutera ämnen som är privata eller 
gör deltagarna obekväma är inte lämpligt i fokusgruppssammanhang utan lämpar sig därför 
bättre i enskilda intervjuer. Då flera av deltagarna kände varandra sedan tidigare gjorde att de 
kunde vara mer öppna med varandra och inte var rädda för att säga saker som kan tänkas vara 
upprörande eller liknande. 

4.1.2 Tillförlitligheten vid användandet av fokusgrupper 
De vanligaste problemen med att använda kvalitativa metoder så som fokusgrupper är att 
resultaten ofta brister i generaliserbarhet, eftersom att en urvalsprocess till deltagare i 
fokusgrupper ofta sker med hjälp av icke sannolikhetsurval (till exempel bekvämlighetsurval) 
och resultatet därför inte alltid ger en tillförlitlig bild av hur den breda massans tycker och 
tänker. Däremot kan generaliserbarheten förväntas stiga i takt med antalet gjorda fokusgrupper, 
då forskarna därmed får ett större underlag att dra slutsatsers ifrån. Det finns viss kritik på 
tillförlitligheten av undersökningsdeltagaren svar, då moderatorn kan råka påverka deltagarna på 
ett sätt att de svarar det de tror att moderatorn vill att de svarar, så kallad intervjuareffekt. 
Reliabiliteten kan även ökas genom att använda flera moderatorer med olika kön för att då 
minskar risken för just intervjuareffekt (Bryman & Bell 2011). Att använda verkliga exempel 
under fokusgruppintervjun ökar validiteten då det kan vara lättare för undersökningsdeltagarna 
att förhålla sig till verkliga exempel än hypotetiska exempel vilket då ger mer trovärdiga 
reaktioner (Bryman & Bell 2011). 

4.2 Alternativ metod 
En alternativ metod att undersöka kundattityder hade varit att utföra en enkätundersökning. Flera 
utav frågorna hade kunnat ha antagit formen av likertskala vilket gör det möjligt att mäta 
kundattityder. Nackdelen med enkäter är att undersökningsdeltagaren själv måste tolka frågor 
och svarsalternativ utan hjälp från till exempel en moderator eller annan ansvarig. Detta ger en 
risk för feltolkningar av frågor och därmed risk för icke representativa svar från respondenten 
eller att respondenten inte svarar alls på vissa frågor (Bryman & Bell 2011). Enkäter minskar 
även möjlighet för respondenten att ta upp ämnet som denne tycker är viktiga i relation till 
frågorna i enkäten, vilket då är information som faller bort. Ett stort bortfall sänker reliabiliteten i 
undersökningen och gör att generaliserbarheten i undersökningen kan ifrågasättas. Det finns 
också en risk vad gäller kodningsfel av svaren från enkäterna, vilket även det kan påverkar 
resultatet och reliabiliteten av undersökningen (Bryman & Bell 2011). 
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Fördelarna med en enkätundersökning är att det är ett relativt enkelt sätt att nå ut till många 
personer i en population och därmed få ett stort underlag till att grunda en vetenskaplig 
diskussion och dra slutsatser ifrån. Det finns heller ingen risk för att en intervjuareffekt då en 
enkät kan göras anonymt utan att respondenten behöver känna press från en intervjuare eller 
moderator att svara utifrån olika normer.  
Anledningen till att fokusgrupper valdes framför enkätundersökning i denna studie är att det är 
lättare att få en helhetsbild av attityder kring varumärkessamarbeten i ett forum som tillåter 
diskussion och som ger möjlighet att ställa olika typer av följdfrågor. Detta ansågs kunna 
tillgodoses bättre i en fokusgrupp jämfört med en enkätundersökning. 

4.3 Att mäta brand equity 

4.3.1 Att mäta kännedom om varumärket 
Detta kan undersökas genom att ställa frågor om undersökningsdeltagaren känner till varumärke 
X eller om denne känner igen namnet på varumärke X. Kundens attityder gentemot varumärket 
påverkas av huruvida konsumenten faktiskt känner till varumärket eller inte, något som då 
indirekt påverkar varumärkeslojaliteten (Aaker 1991). 

4.3.2 Att mäta varumärkeslojalitet 
Ett viktigt begrepp när det kommer till att mäta varumärkeslojalitet är något som Aaker (1996) 
kallar för Price Premium. Price Premium är en indikator på hur mycket pengar konsumenten är 
villig att betala extra för att få ett specifikt varumärke jämfört med en likvärdig produkt från en 
konkurrent (Aaker 1996). Ett exempel är att en konsument är villig att betala 20 % mer för en 
Coca-Cola jämfört med en Pepsi. Dock påpekar Aaker (1996) att Price Premium kan få en 
negativ effekt om varumärket jämförs med ett varumärke ur ett annat prissegment vilket då leder 
till att varumärket antingen över- eller undervärderas. Price Premium har den nackdelen att 
varumärket endast definieras i förhållande till konkurrenter (Aaker 1996). Företag kan även ha 
olika konkurrenter på olika marknader vilket gör att det kan vara lätt att missa till exempel lokala 
konkurrenter på en specifik marknad i de fall då en mer omfattande undersöknings görs.  
Den mest pålitliga metoden för att mäta Price Premium är att använda sig utav en så kallad Trade 
Off- analys (Aaker 1996). Ett specifikt varumärke ställs då mot en grupp med utvalda 
konkurrenter och sedan får undersökningsdeltagaren ta ställning till vilket varumärke som denne 
föredrar. I ett inledande skede kan prissättningen vara den samma för alla varumärken. Efter att 
undersökningsdeltagaren valt ut ett märke kan priset höjas på just det varumärket för att se om 
undersökningsdeltagaren väljer samma varumärke igen. Om så är fallet indikerar detta på 
varumärkeslojalitet (Aaker 1996). Vid Trade Off- analysen användes ett foto på ett 
exempelplagg (se 4.4.4 Exempelplagg) samt bilder på de jämförande företagens logotyper för att 
underlätta diskussionen mellan deltagarna (se bilaga 2,3,4).  

4.3.3 Att mäta upplevd kvalitet 
Enligt Aaker (1996) kan kundens upplevda kvalitet på ett varumärke kopplas samman med till 
exempel Price Premium och användning av varumärkes produkter, där upplevd kvalitet påverkas 
av dessa variabler. 
Ett sätt att mäta hur kunden upplever kvalitén är att fråga hur ett specifikt varumärke står sig 
gentemot konkurrenter, där undersökningsdeltagaren får ta ställning om denne anser att 
varumärket håller; hög kvalitet - medelbra kvalitet - undermålig kvalitet jämfört med en produkt 
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från en konkurrent. Den upplevda kvaliteten går även att mäta genom att undersöka om 
konsumenten upplever att varumärket håller en jämn alternativt ojämn kvalitet. Vid mätning är 
det viktigt att klargöra för konsumenten vilken typ konkurrent som varumärket ställs i relation 
till för att undvika missförstånd (Aaker 1996). 
  
Aaker (1991) mäter med sitt verktyg ett varumärkes brand equity genom att jämföra varumärket 
mot andra. Vi vill i vår studie jämföra hur en förlängning av det egna varumärket påverkar 
företagens egen brand equity, vilket gör en jämförelse med andra likvärdiga alternativ 
svårgenomförlig då fallföretaget i fråga är unika på den svenska marknaden med denna typ av 
samarbeten. Därför har vi, istället för att jämföra kvaliteten på företagets egna produkter med 
andra företag, valt att jämföra företagets ordinarie produkter med samarbetsplagget och 
ingredient-varumärkets produkter, för att på så vis bilda oss en uppfattning om hur kunden 
upplever kvaliteten mellan de inblandade aktörerna. 

4.3.4 Att mäta associationer till varumärket 
Vad som associeras till ett specifikt varumärke är olika för olika personer, vilket gör att denna 
variabel kan vara svår att mäta. Aaker (1996) anser att associationer kan mätas utifrån tre olika 
perspektiv; värde, varumärkets personlighet samt associationer till själva organisationen 
Värde kan mätas genom att fråga om undersökningsdeltagaren anser att varumärket ger valuta 
för pengarna. Det finns vissa reservationer till användningen av värde som perspektiv eftersom 
att den kan anses vara allt för likt upplevd kvalitet.  
Personlighet kan undersökas genom att fråga vad undersökningsdeltagaren förknippar för 
egenskaper med varumärket eller vilken typ av person som de föreställer sig använder produkter 
från varumärket. Dessvärre är det inte alla varumärken som har en tydlig personlighet, det beror 
på bransch och produkt. Inom modebranschen kan dock ett varumärkes personlighet anses vara 
framträdande och ett sätt för modeföretagen att marknadsföra sig och därmed är personlighet 
något som går att mäta för den typen av varumärken.  
Associationer till organisationen kan undersökas genom att fråga vad undersökningsdeltagaren 
anser om organisation i sin helhet och som rör organisationen (personerna, officiella värderingar, 
uttalade miljömål och program etc.) och om deltagaren anser sig kunna lita på organisationen i 
sin helhet. Även här, i likhet med personlighet, kan det vara så att varken varumärket eller 
organisationen bakom har en tydligt framträdande roll, vilket gör mätning av associationer till 
organisationen relativt svår (Aaker 1991). 

4.3.5 Att mäta juridiska tillgångar 
Denna variabel kan vara svårdefinierad och därmed svår att mäta (Aaker 1991). Den påverkar 
ofta inte heller konsumentens uppfattning av varumärket nämnvärt (Aaker 1991) och med stöd 
av detta kommer denna kategori därför inte att undersökas. 

4.4 Utförande 

4.4.1 Population 
Deltagarna hämtades från Textilhögskolans student population, där alla deltagare var mellan 20-
30 år gamla. Att gruppdeltagarna var hämtade från just Textilhögskolan motiveras av att de kan 
antas kunna artikulera och beskriva sina åsikter om ämnet på ett mer ingående sätt än vad 
genomsnittskonsumenten skulle kunna antas göra. De kommer därför kunna antas bidra med mer 
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insiktsfulla och insatta svar då de via sin utbildning har en större insyn och intresse för 
modebranschen än en genomsnittlig konsument. Enligt Bryman och Bell (2011) är ursprungsidén 
med fokusgrupper att samla deltagare med särskilda kunskaper och erfarenheter för att sedan 
utföra intervjuer på ett relativt ostrukturerat och fritt sätt vilket vi har försökt eftersträva. 

4.4.2 Fokusgruppernas genomförande 
Två fokusgruppsintervjuer genomfördes där antalet grupper begränsades till två på grund av de 
begränsade resurserna samt svårigheter att värva tillräckligt med deltagare för att genomföra fler 
fokusgrupper. 
Antalet deltagare i varje grupp bör vara mellan 6-10, helst 6-8 deltagare då fler än 8 deltagare 
enligt Bryman och Bell (2011) tenderar att bli svårhanterligt och att varje deltagare i en mindre 
grupp får mer utrymma att uttrycka hans/hennes åsikter. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes 
med totalt 12 deltagare fördelat över två grupper. 
Utifrån Aakers (1991, 1996) modell utformades ett frågeformulär (se Bilaga 1) där fyra av 
Aakers fem mätvariabler för brand equity operationaliserades med öppna frågor. 
Moderatorena befann sig under samtalen i en underordnad roll då tanken med fokusgrupper är att 
gruppdeltagarna skall vara i fokus (Bryman & Bell 2011). En alltför omfattande inblandning från 
moderatorn tenderar att störa samtalet vilket kan leda till att intressanta iakttagelser och tankar 
från deltagarna kan gå förlorade (Bryman & Bell 2011). Fokusgrupperna inleddes med förklaring 
av syftet och några enkla grundförutsättningar för gruppsamtalet. Samtalen var av en 
semistrukturerad karaktär där frågeformuläret låg till grund för diskussionerna med möjlighet för 
deltagarna att tala fritt. Följdfrågor ställdes vid behov för att klargöra deltagarnas attityder. 
Moderatorerna ingrep då deltagarna ibland tenderade att komma för långt bort från ämnet 
alternativt höll på att tappa tråden (Bryman & Bell 2011). Samtalen spelades in och 
transkriberades för att möjliggöra att resultaten skulle kunna analyseras mer ingående i 
efterhand. All data från samtalen har behandlats konfidentiellt och alla gruppdeltagare har i 
efterhand anonymiserats. 

4.4.3 Exempelföretag 
Som diskussionsunderlag under fokusgruppsintervjuerna användes ett existerade företag som 
genomfört verkliga samarbeten.  
Att ta verklighetsbaserade exempel ansågs kunna ge ett bättre diskussionsunderlag för 
undersökningsdeltagarna, då det är mer troligt att de redan har utvecklat attityder gentemot dessa 
samarbeten i kontrast till hypotetiska samarbeten (Bryman & Bell 2011). Som fallföretag 
användes en stor global modekedja och därefter valdes ett samarbete ut som den globala 
modekedjan gjort med ett känt internationellt modehus under de senaste åren. 
Eftersom att diskussionen ansågs kunna dra fördel av att deltagarna på förhand kände till 
samarbetet, valdes därför en stor aktör ut som alla deltagarna skulle kunna tänkas känna till även 
om de inte nödvändigtvis tillhörde företagets kundkrets. Exempelföretaget valdes dessutom ut 
baserat på att dess samarbeten fått medial uppmärksamhet i så pass stor utsträckning, att 
deltagarna med stor sannolikhet hade hört talas om dem och gjort sig en bild utav dessa. På 
grund av detta valdes små och medelstora företag bort, då dessa typer av samarbeten oftast inte 
når ut till den stora massans medvetande, vilket hade gjort det svårare att få till stånd en 
diskussion i fokusgruppen. 
Den globala modekedja som valdes ut var H&M, ett modeföretag med närmare 2800 butiker 
spridda över 49 marknader, varav 176 butiker i Sverige (H&M 2013, B). Deras storlek och stora 
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antal butiker gör att de flesta svenska konsumenter någon gång har kommit i kontakt med dem. 
Den samarbetskollektion som diskuterades var H&Ms samarbete med italienska Versace. 
Versace started 1972 i Milano av Gianni Versace (Versace 2013, A). Företag designar exklusivt 
mode för både män och kvinnor och har butiker och återförsäljare över hela världen. Plagg från 
Versace är ofta extravaganta, stark mönstrade, färgglada med stort detaljarbete där ledorden är 
glamour och elegans. Enligt Versace själva är målkunden för damkollektionerna självsäkra, 
stilfulla kvinnor som tycker om att se både sexiga och sofistikerade ut (Versace 2013, B). Deras 
design och logotyp är lättigenkänlig vilket gör att många, även i den bredare massan, kan tänkas 
ha en uppfattning och viss kännedom om varumärket. 
I följande studie kommer H&M att betraktas som huvudvarumärket vars brand equity är det som 
kommer undersökas. Versace kommer ses som ingredient varumärket vars medverkan påverkar 
H&Ms brand equity. 
För att kunna genomföra en Trade Off- analys valdes två varumärken ut; det spanska märket 
Zara och svenska Lindex. Trade Off- analysen förutsätter att huvudvarumärket jämförs med 
andra varumärken (Aaker 1996). Eftersom att fokusgrupperna bestod av svenska konsumenter 
var det även självklart att de jämförande företag bör finnas på den svenska marknaden för att 
underlätta fokusgruppsdiskussionerna. Valet föll därför på Zara och Lindex. Zara har idag 1751 
butiker fördelade över 86 länder, bland annat i Sverige (Inditex 2013, A) och befinner sig därför 
både i samma storleksordning och i samma prissegment som H&M, vilket gör dem till en direkt 
konkurrent. 
Lindex befinner sig även de i samma prissegment som H&M, men är något mindre till storleken 
med över 430 butiker runt om i Europa och Mellanöstern (Lindex 2013, A). De är dock ett av de 
största fast fashion företagen på den svenska marknaden vilket gör dem till ett konkurrerande 
varumärke för H&M.  

4.4.4 Exempelplagg 
För att underlätta fokusgruppsdiskussionerna av varumärkeslojalitet valdes ett exempelplagg ut 
(se bilaga 2,3,4). Enligt Bryman och Bell (2011) kan det vara lättare för undersökningsdeltagarna 
att uttrycka åsikter om de har en fysisk produkt att ta ställning till, varför ett exempelplagg 
valdes ut. Exempelplagget var ett foto på en skinnjacka i en enklare modell utan något synligt 
varumärke på. Plagget valdes ut med kriteriet att det skulle kunna vara rimligt att både H&M, 
Lindex, Zara och Versace/H&M skulle kunna tillhandahålla ett liknande plagg i sina respektive 
kollektioner.  
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5. Empiri 
Nedan följer en sammanställning av diskussionerna från de två genomförda 
fokusgruppintervjuerna. 

5.1 Generella tankegångar kring co-branding 
Flera av deltagarna uttryckte att de upplevde att co-branding inom modevärlden har blivit ett allt 
vanligare fenomen, vilket har lett till att deras intresse för samarbeten överlag minskat. Ett par av 
deltagarna uttryckte att en vis typ av samarbeten som lanserats under de senaste åren inte heller 
ansågs hålla måttet, till exempel där vissa modevarumärken valt att samarbeta med en bloggare 
eller liknande istället för en välkänd designer eller modehus. Sådana typer av co-branding ansågs 
inte hålla samma kvalitet eller vara lika intressanta som samarbeten mellan ett modevarumärke 
och en erkänd designer. 
De samarbeten där två expertisområden möttes ansågs vara mer intressanta då företagen ansågs 
kunna komplettera varandra på ett bra sätt och på så sätt skapa en bättre produkt. Detta 
inkluderade även om två högt aktade designers samarbetade. Deltagarna var relativt positiva till 
branschöverskridande co-branding, till exempel modehus i samarbete med ett inredningsföretag. 
Andra typer av co-branding som också sågs som intressanta var designsamarbeten mellan 
kategorier som oftast inte möts, till exempel modedesign och funktionell design där en 
modedesigner arbetar tillsammans med ett sportföretag. 

5.2 Varumärkeskännedom 
Samtliga deltagare uppgav att de kände till att H&M och Versace gjort en samarbetskollektion 
tillsammans och de uppgav också att de känt till de båda varumärkena innan samarbetet gjordes. 
Majoriteten av deltagarna uppgav att de sällan eller aldrig har köpt något plagg från 
samarbetskollektionerna men samtidigt uppgav flera av deltagarna att de aktivt letar upp och 
ögnar igenom promotionbilderna inför varje samarbetskollektion. 
Majoriteten sade sig även ha upplevt ett ökat intresse för ingredient-varumärket (Versace) samt 
plaggen i samarbetskollektionen vid tidpunkten för lanseringen av samarbetet. Dock ansåg 
deltagarna att deras intresse för ingredient varumärket (Versace) svalnade så snart samarbetet 
avslutats. Vad gäller H&Ms samarbeten överlag ansåg flera att deras bild av samarbetsparterna 
förändrats något av samarbetena, och att det i vissa fall hade ökat deras varumärkeskännedom 
om de ingredient varumärken som de tidigare hade haft bristande kunskaper om. 

5.3 Varumärkeslojalitet 

5.3.1 H&Ms ordinarie produkter i jämförelse med ordinarie produkter från Zara 
och Lindex 
Vid en jämförelse av vilken av följande butiker; H&M, Lindex och Zara som deltagarna skulle 
föredra att införskaffa exempelplagget ifrån, uppgav majoriteten av deltagarna från båda 
grupperna att de skulle föredra att köpa en skinnjacka från Zara. Detta gällde både när priset på 
jackan antogs vara densamma för alla tre exempelföretagen men också när priset på jackan från 
Zara antogs vara högre än en jacka från H&M eller Lindex. Anledningen uppgavs vara att 
kvaliteten upplevdes som bättre hos Zara. 
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Ett par av deltagarna uppgav däremot att de hade valt H&M framför Zara oavsett prisbild, dels 
på grund av att passformen på H&Ms plagg upplevdes som bättre samt att de inte kände sig som 
en del av Zaras målgrupp.  
Priset som personerna skulle kunna tänka sig att betala för en skinnjacka sig skilde sig beroende 
på vilket material jackan antogs vara tillverkad i (läder eller syntet). 
Deltagarnas priskänslighet var överlag lägre för Zaras produkter, där deltagarna kunde tänka sig 
att betala dubbelt så mycket för Zaras produkter jämfört med H&M och Lindex. För en 
syntetskinnjacka från Zara låg prisnivån mellan 699 -1200, för H&M låg prisnivån mellan 299-
699 och för Lindex låg maxpriset på 499.  

5.3.2 Versace/H&M i jämförelse med ordinarie produkter från H&M, Zara och 
Lindex 
När valet stod mellan att införskaffa en skinnjacka från H&M, Zara, Lindex eller Versace/H&M 
valde hälften av deltagarna Versace/H&M. Anledningen uppgavs vara känslan av exklusivitet, 
att plagget finns i en begränsad upplaga och att det gav ett mervärde att det var ett modehus som 
varit med och tagit fram plagget. Detta ansågs kunna skapa ett sentimentalt värde och ett 
samlarvärde till plagget, vilket även det upplevdes som ett mervärde. De som istället valde Zara 
framför samarbetsplagget pekade på att de upplevde kvaliteten som bättre på produkter från Zara 
och därför valdes Zara framför Versace/H&M. Vad gäller prisbilden gick åsikterna något isär. 
Majoriteten av deltagarna kunde tänka sig att betala mer för att få en skinnjacka från 
Versace/H&M än för en skinnjacka från H&Ms ordinarie sortiment. Samtidigt var de flesta inte 
villiga att betala mer för en skinnjacka från samarbetskollektionen än vad en ordinarie skinnjacka 
från Zara skulle ha kostat. Åsikterna om vad som var ett rimligt pris berodde på materialval (äkta 
skinn eller syntet) och/eller hur mycket mervärdet av plagget från en samarbetskollektion 
värderades av individen.  

5.3.3 Versace/H&M i jämförelse med hypotetiska samarbeten mellan Versace/Zara 
och Versace/Lindex. 
I den sista jämförelsen fick deltagarna välja vilket samarbete de skulle föredra att köpa en 
skinnjacka från; Versace/H&M, Versace/Zara eller Versace/Lindex (de två sistnämnda utgjordes 
av hypotetiska samarbeten). Majoriteten valde Versace/Zara. Anledningen till detta uppgav flera 
av deltagarna vara att kvaliteten hos Zara ansågs vara bättre, vilket då även skulle ge en bättre 
slutprodukt då de båda företagen upplevdes kunna möta varandra bättre kvalitetsmässigt. 
Versace skulle då inte behöva kompromissa lika mycket med kvaliteten som vid ett samarbete 
med H&M ansåg flera deltagare. 
Flera utav deltagarna ansåg även Zara vara ett mer trendigt varumärke generellt jämfört med 
H&M eller Lindex, vilket gjorde att Versace/Zara därför sågs som den bästa kombinationen. 
Någon enstaka deltagare betraktade Versace/Lindex som en intressant matchning då Versace 
troddes kunna få mer bestämmanderätt i skapelseprocessen än vad de antogs ha fått hos H&M, 
då Lindex är ett mindre företag än H&M. Denna åsikt fick mothugg i att ett sådant samarbete 
inte skulle kännas trovärdigt, eftersom att Lindex och Versaces målgrupper ansågs ligga för långt 
ifrån varandra. 
Vad gäller priskänsligheten på de olika samarbetsprodukterna uppgav deltagarna att de skulle 
kunna tänka sig att betala maximalt mellan 3000-4000 kronor för Versace/Zara, mellan 2000-
2500 kronor för Versace/H&M och maximalt 2000 kronor för Versace/Lindex. 
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5.4 Upplevd kvalitet 

5.4.1 Deltagarnas definition av kvalitet 
Deltagarna definierade bra kvalitet utefter fler olika punkter, bland annat att plagget skulle 
behålla formen, inte vrida sig, inte noppa samt klara tvätt. Även estetiska aspekter och trivsel 
upplevdes av ett par deltagare som viktiga kvalitetsaspekter. Något som ansågs viktigt av flera 
deltagare var materialvalet i plagget, där naturmaterial värderades högre än syntet. En av 
deltagarna ansåg att det var lättare att ha överseende med att ett plagg inte klarar maskintvätt 
eller måste kemtvättas om plagget var dyrt och exklusivt. Detta på grund av det ofta är känsligare 
material i dyrare plagg, så som siden eller finare ull, samt det faktum att plagget är dyrare vid 
inköp. Dessa faktorer gjorde att deltagaren accepterade att dyrare plagg bör hanteras 
varsammare. Det som framstod som den enskilt viktigaste kvalitetsaspekten hos deltagarna var 
att plagget skulle hålla samma form och utseende som vid köptillfället, även efter upprepade 
tvättar. 

5.4.2 Den upplevda kvaliteten i H&Ms ordinarie sortiment jämfört med 
samarbetskollektionen 
Kvaliteten på H&Ms ordinarie sortiment upplevdes som relativt ojämn och ibland som 
undermålig. När deltagarna fick beskriva hur de upplevde kvaliteten i plaggen från H&Ms 
vanliga sortiment jämfört med samarbetskollektionerna gick åsikterna något isär. Majoriteten 
ansåg att det inte var någon större skillnad mellan samarbetskollektionerna och H&Ms vanliga 
utbud. Flera av deltagarna påpekade dock på att det fanns undantag där samarbetskollektionerna 
upplevdes hålla bättre kvalitet. I den första gruppen påpekades det på att kvaliteten i 
samarbetskollektionerna kunde vara bättre inom vissa produktkategorier så som jackor, kavajer, 
klänningar samt i mer arbetade plagg, men att när det kom till toppar, linnen och tröjor ansåg 
flera att kvaliteten inte skiljde sig åt. I den andra gruppen framhölls det att i vissa samarbetsplagg 
användes det bättre material, så som äkta skinn och mocka, vilket upplevdes höja kvaliteten. 

5.4.3 Den upplevda kvaliteten i samarbetskollektionen i jämfört med orginalplagg 
från Versace 
På frågan om hur samarbetsplaggen stod sig mot plagg från ingredient-varumärkets egna, sade 
flera deltagare att den knappt gick att jämföra. Den gemensamma uppfattningen var att 
modehusens egna plagg var signifikant bättre än samarbetsplaggen. I den första gruppen 
nämndes tillverkning som en viktig orsak till varför de båda företagens produkter skilde sig åt. 
Detta då deltagarna ansåg att H&M producerar i stora volymer i låglöneländer vilket ger sämre 
kvalitet. Deltagarna föreställde sig att Versace producerar sina kläder i mindre fabriker som 
synar kläderna noggrannare, använder sig av bättre material samt att de har långsiktiga 
samarbeten med sina underleverantörer. Däremot ansåg flera deltagare i samma grupp att priset 
på ordinarie Versace produkter inte alltid motsvarade kvaliteten, utan att kunden ofta får betala 
extra för själva varumärket. I den ena gruppen ansågs passformen vara en av de stora 
skillnaderna, då passformen på samarbetsplaggen inte höll samma kvalitet som på plagg från 
modehusens ordinarie kollektioner. Även känslan i plaggen upplevdes vara bättre i 
originalplaggen jämfört med samarbetsplaggen. 
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5.5 Associationer 

5.5.1 Värde 
Flera av deltagarna ansåg att de fick valuta för pengarna vid köp av plagg från 
samarbetskollektionerna (jämfört med plagg från H&Ms ordinarie utbud) såvida plaggen 
tilltalade dem rent estetiskt. Detta eftersom att estetiken uppgavs skilja sig från H&Ms ordinarie 
utbud där designen på samarbetskollektionerna ansågs vara mer spännande och vågad jämfört 
med plaggen från H&Ms ordinarie sortiment. 
Ett par av deltagarna ansåg även att ett samarbetsplagg gav valuta för pengarna, inte i form av 
bättre kvalitet, utan i form av andra mervärden så som den begränsade upplagan och att det är ett 
lyxigt varumärke eller modehus varit med och tagit fram plaggen.  

5.5.2 Personlighet 

5.5.2.1 Beskrivning av H&Ms målkund. 
Vid utfrågning om vem deltagarna betraktade som H&Ms målkund blev svaren otydliga. Flera 
av deltagarna var av den åsikten att H&M har ett relativt brett sortiment med flera olika 
butiksavdelningar, vilket gör att många olika typer av kunder söker sig dit, vilket gör H&Ms 
målkund svårdefinierad. Ett ord som dock återkom i diskussionen var “medelsvensson” vilket då 
syftades på en bredare kundgrupp med en normal inkomst.  
Deltagarna uttryckte även att målkunden rörde sig i ålderspannet 16-50 år med betoning på den 
yngre målgruppen mellan 18-25 år. 
Merparten upplevde H&Ms målkund främst som en person som var ute för att handla basplagg, 
inte trendprodukter. 

5.5.2.2 Beskrivning av Versaces målkund 
Versaces målkund förknippades av flertalet med en rik och glamorös person, främst äldre 
kvinnor där ordet “lyxtant” förekom i diskussionen.  Ett par förknippade målkunden med kvinnor 
liknande modehusets egna chefsdesigner, Donatella Versace själv. Detta relaterades då till en 
sexig äldre kvinna som fortfarande vill vara ungdomlig och framstå som yngre än vad hon är. 
Hon troddes ha en hög inkomst och komma från en rikare stadsdel. 
Det fanns även de deltagare som menade att en annan tänkbar kund skulle kunna vara en yngre 
person som är prisokänslig, som är ute efter designerprodukter oavsett varumärke, så länge det är 
exklusivt och pråligt. Av diskussionen framkom också att typkunden för Versace ansågs relativt 
ovanlig i Sverige och att ett par av deltagarna tänkte sig att kunden fanns främst i Sydeuropa. 

5.5.3 Associationer till H&Ms organisation 
Flera av deltagarna ansåg att deras bild av H&M inte förändrats sedan de börjat med olika 
samarbeten. Av diskussionerna framgick även att samarbetskollektionerna av flera deltagare sågs 
som en separat del av H&M, skiljt från den övriga verksamheten. 
Ett par av deltagarnas bild av företaget hade förändrats till det bättre, bland annat då de tyckte att 
det visat på en styrka hos H&M att de lyckats genomföra flera samarbeten med stora och 
välkända aktörer. 
Någon ansåg att dennes bild av H&M förbättras, dock inte på grund av samarbetena utan snarare 
på grund utav etableringen av systerkedjan COS. Denna etablering skulle då visa på att H&M 
som organisation internt besitter kunskap om mode och därmed inte behövt ta in en extern aktör 
(som vid samarbetena) för att skapa intressanta och trendiga kollektioner. 
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Ett par negativa tongångar framkom även av diskussionen där flera uttryckte att intresset för 
samarbetskollektionerna svalnat över tid eftersom att H&M gjort det på regelbunden basis sedan 
det första samarbetet. Därmed ansågs spänningen i viss mån försvunnit eftersom att kunden 
förväntar sig att H&M ska släppa nya samarbetskollektioner med jämna mellanrum. 
Vidare spekulerade deltagarna i att bakgrunden till flera av samarbetena mellan H&M och 
externa aktörer främst grundat sig på ekonomisk vinning. Därför ansåg ett par av deltagarna att 
designen samt utförandet kommit i skymundan på flera av samarbetskollektionerna. Detta gjorde 
att ett par deltagare ansåg att vissa av samarbetskollektionerna, bland annat Versace/H&M, inte 
hållit måttet vad gäller kvalitet eller designestetik. 
  
 
Tabell 1. Sammanställning av de vanligaste samt mindre vanligaste åsikterna framkomna under 
fokusgruppsintervjuerna. 
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6. Analys 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur icke-finansiell (konsumentbaserad) brand equity 
påverkas av co-branding inom modebranschen genom att studera konsumentattityder rörande 
modesamarbeten.  
 
Av Aakers (1991) fem variabler för att mäta brand equity med icke-finasiella mått, har fyra 
undersökts och analyserats där H&Ms samarbete med italienska Versace används som 
fallföretag. 
Utifrån Aakers (1991) första brand equity variabel kallad varumärkeskännedom, är det viktigt 
för ett varumärke att finnas med högt upp på listan över kundens tänkbara köpalternativ. 
Resultaten visar att både H&M och Versace var kända varumärken hos samtliga deltagare, vilket 
visar på en hög varumärkeskännedom av båda företagen hos den undersökta populationen.  
Resultaten visar även att varumärkeskännedomen bland deltagarna var hög innan samarbetet 
genomfördes vilket enligt Aaker (1991) tyder på en generellt stark brand equity hos båda 
företagen. Det går däremot inte att påvisa huruvida samarbetet har ökat varumärkeskännedomen 
av H&M, vilket gör det svårt att fastställa om samarbetet har påverkat H&Ms brand equity i det 
avseendet. Ett par av deltagarna påpekade dock att de i samband med H&Ms tidigare samarbeten 
undersökt ingredient-varumärket närmare och att vissa av ingredient varumärkena i ett par fall 
hade varit okänt för deltagarna innan samarbetet. Detta ger stöd till Simonin och Ruth (1998) 
teori om att ett mindre känt varumärke har mer att vinna på att samarbeta med en stark aktör. 
 
Den andra variabeln enligt Aakers (1991) modell är lojalitet, vilket syftar på att en trogen kund 
utgör ett etableringshinder för konkurrenter.  
Som mätverktyg av Price Premium föreslår Aaker (1991) en Trade Off- analys som indikerar hur 
mycket pengar deltagarna är villiga att betala extra för ett specifikt varumärke vid jämförelse av 
en likvärdig produkt från andra konkurrenter. Med hjälp av en Trade Off- analys kan därigenom 
lojalitet mätas. 
I Trade Off- analysen första del uppvisade en majoritet av deltagarna på lägre priskänslighet för 
ordinarie produkter från Zara där de var villiga att betala dubbelt så mycket (699-1200 kronor) 
jämfört med ordinarie produkter från H&M (299-699). Detta indikerar därmed på en större 
lojalitet för det konkurrerande varumärket Zara, än för H&M vid jämförelse av ordinarie 
produkter. Majoriteten uppvisade dock en större lojalitet mot H&M jämfört med Lindex i Trade 
Off- analysen. Sammantaget visar resultaten av analysens första del att H&Ms brand equity är 
svagare än Zaras brand equity, vilket öppnar upp för konkurrenter likt Zara att ta 
marknadsandelar från H&M. Detta ger även att H&Ms brand equity påverkas något negativt av 
resultaten. 
I Trade Off- analysens andra del där Versace/H&M jämfördes med H&M, Zara, och Lindex sade 
sig hälften av deltagarna föredra ett plagg från Versace/H&M medan den andra hälften föredrog 
Zara.  Flera av deltagarna var beredda att betala ett högre Price Premium för en Versace/ H&M 
än för ordinarie H&M produkter. I jämförelse med konkurrenter var flera av deltagarna beredda 
att betala något mer för en samarbetsjacka från H&M än för en ordinarie produkt från 
konkurrenterna. Resultatet tyder då på en större lojalitet för H&Ms samarbetsplagg än för 
ordinarie produkter från H&M. Resultatet tyder även på en något större lojalitet för H&Ms 
samarbetsplagg jämfört med ordinarie produkter från de två jämförande konkurrenterna. Detta 
tyder på att H&Ms brand equity påverkas positivt och att H&Ms brand equity har stärkts av 
samarbetet. 
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Att deltagarna visar på en större lojalitet för samarbetsprodukterna kan bero på vad som Simonin 
och Ruth (1998) kallar för avfärgningseffekt, där ingredient-varumärkets egenskaper överförs på 
den co-brandade produkten vilket gör den mer eftertraktad hos konsumenten. Deltagarna 
upplevde att det som gav mervärde till samarbetsprodukten var dess design och exklusivitet, till 
exempel i form av begränsad upplaga, vilka var egenskaper som främst förknippades med 
Versaces varumärke. Detta kan sägas ha färgat av sig på H&Ms brand equity då deltagarnas 
associerar den co-brandade produkten med dessa positiva egenskaper. 
I den tredje och avslutande delen av Trade Off- analysen där H&Ms samarbetsprodukt jämfördes 
med två hypotetiska samarbeten från konkurrenterna, framgick att majoriteten av deltagarna 
föredrog ett samarbete mellan Versace/Zara jämfört med ett samarbete mellan Versace/H&M. 
Detta indikerar på något en svagare lojalitet bland deltagarna för H&Ms samarbeten jämfört med 
ett liknande samarbete från en konkurrenten Zara. Detta ger att H&Ms brand equity är något 
svagare än Zaras vid ett hypotetiskt konkurrerande samarbete. 
 
Sammantaget visar resultaten att när det kommer till varumärkeslojalitet har co-brandingen har 
stärkt H&Ms brand equity. Detta genom att kunden accepterar ett högre pris på de 
samarbetskollektioner som H&M saluför samt att deltagarna i undersökningen har visat ett större 
intresse för samarbetskollektionerna jämfört med konkurrenternas ordinarie sortiment. 
  
Upplevd kvalitet är inte alltid baserad på empiriska erfarenheter, däremot kan den upplevda 
kvaliteten enligt Aaker (1991) försvara ett högre pris och ligga till grund för utvidgning av 
varumärket. Flera av deltagarna ansåg att kvaliteten på H&Ms ordinarie plagg var ojämn och 
bitvis undermålig. Majoriteten ansåg att samarbetsplaggen höll ungefär samma kvalitet som 
H&Ms övriga sortiment. Sammantaget ansåg majoriteten av deltagarna att kvaliteten var 
likvärdig mellan H&Ms ordinarie sortiment och samarbetskollektionerna, med vissa undantag. 
Samarbetskollektionerna ansågs heller inte hålla samma kvalitet som ingredient varumärkets 
Versaces egna produkter. 
Aaker (1996) menar att hög upplevd kvalitet kan kopplas samman med högre prissättning och 
färre återlämnade produkter vilket höjer varumärkets trovärdighet. H&M har en högre 
prissättning på sina samarbetsprodukter, men av deltagarnas utsagor motiveras prishöjningen inte 
av en bättre kvalitet. Undersökningen antyder därför att kvalitet inte är det mest avgörande för 
konsumenten vid utvärderingen av samarbetsprodukterna, utan att det finns andra faktorer som 
värderas högre.  Därmed kan den upplevda kvaliteten av samarbetsprodukterna inte sägas ha 
påverkat H&Ms brand equity i Versace- samarbetet. 
 
Associationer till ett varumärke kan enligt Aaker (1991) mätas på tre olika sätt och kan påverka 
varumärkets trovärdighet. 
Den första variabeln, värde, uppmättes genom att fråga om huruvida ett köp av en 
samarbetsprodukt ger valuta för pengarna (Aaker 1991). Resultatet visade att majoriteten av 
deltagarna upplevde att designen av samarbetsprodukterna gav ett mervärde. Andra ansåg att 
produkten inte gav valuta för pengarna kvalitetsmässigt. Gällande deltagarnas associationer till 
samarbetskollektionen, gick dessa mer i linje med det deltagarna förknippade med H&Ms 
egenskaper (till exempel brister i kvalitet) än med ingredient varumärket (lyx, god kvalitet).  
Den gemensamma nämnare som upplevdes existera mellan samarbetskollektionen och ingredient 
varumärket och som hade färgat av sig på deltagarnas associationer till samarbetskollektionen, 
var den mer vågade designen i form av färg och mönster, samt även exklusivitet i och med att 
samarbetskollektionen ofta görs i en begränsad upplaga. 



	   32	  

Detta tyder på att deltagarna i viss mån associerar samarbetsprodukterna med fler positiva och 
värdehöjande egenskaper än H&Ms standardutbud, vilket indikerar att samarbetet har påverkat 
H&Ms brand equity positivt. Analysen visar därför på en viss avfärgningseffekt från ingredient-
varumärket till samarbetsprodukterna i enlighet med Simonin och Ruths (1998) teori om 
avfärgninseffekter. 
 
På frågan om vilken typ av kund (personlighet) som deltagarna föreställde sig använder 
produkter från varumärkena, framgick att H&Ms målkunder förknippades med en bred 
kundgrupp med en övervikt mot det yngre segmentet. Den tänka kunden handlade främst utifrån 
behov och köper då baskläder. Versaces målkund beskrevs i huvudsak som en rik medelålders 
kvinna. Resultatet visar på att de båda varumärkenas tilltänka kunder beskrevs som mycket olika 
med få gemensamma beröringspunkter.  
Deltagarna sammankopplade även ingredient varumärket relativt starkt med chefdesignern 
Donatella Versace som kan sägas vara en känd företrädare för varumärket. Ahn, Kim och 
Forneys (2009) teoretiska plattform om Match-Up effekt utgår från att konsumenten upplever en 
mer positiv attityd till ett varumärkes produkt om produkten sammankopplas med en känd 
förebild. Deltagarna beskrev att de upplevde ett mervärde i den co-brandade produkten i och med 
att vissa attribut och image överfördes från ingredient varumärket till samarbetsprodukten. Dock 
tyder inte resultaten på att Donatella Versace i egenskap av känd förebild har gett deltagarna en 
mer positiv attityd till Versace som varumärke och därmed inte heller påverkat varken 
samarbetsprodukterna eller H&Ms brand equity.   
 
Vad gäller övriga associationer till huvudföretaget H&M upplevde ett par av deltagarna H&M 
som ett starkt företag då de lyckats genomföra samarbeten med stora designers och modehus, 
vilket kan sägas stärka H&Ms brand equity.  
Aaker (1991) menar att positiva egenskaper som förknippas med organisationen gör att 
konsumenten upplever en större tillit till varumärket, vilket stärker deras attityd till det. Detta gör 
att H&Ms brand equity i det avseendet kan sägas ha stärks. Grossman (1997) menar även han att 
co-branding syftar till att identifiera och knyta samman ett annat varumärkes egenskaper och 
associationer till den genensamma produkten och för att samarbetet ska uppnå maximal positiv 
effekt, vilket H&M har lyckat med till viss del.  
Däremot kan H&Ms brand equity sägas ha försvagat något när det kommer till deltagarnas 
åsikter om de bakomliggande faktorerna till samarbetena. H&Ms intentioner till samarbetena ses 
som bitvis oärliga där den ekonomiska vinningen ses som överordnat ett genuint intresse för 
slutprodukten. Detta sänker H&Ms trovärdighet bland deltagarna vilket påverkar dess brand 
equity något negativ. 
Sammantaget kan övriga associationer till H&M som organisation ändå sägas vara övervägande 
positiva, då fler deltagare delade de positiva aspekterna av samarbetena än de negativa, vilket gör 
att H&Ms brand equity ur denna synvinkel har påverkats svagt positivt av samarbetet. 
 
Enligt Ahn, Kim och Forney (2009) är en marknadsföringskampanj mer effektiv när avsändarens 
image stämmer väl överens med den marknadsförda produkten, så kallad Match-Up effekt. 
Resultatet av studien kan inte styrka ett sådant samband då ordinarie sortiment från H&M och 
samarbetsprodukterna upplevdes som skilda från varandra av vissa deltagare. Ahn, Kim och 
Forneys (2009) menar även att matchningen mellan de co-brandade företagen är viktig för att 
konsumenten ska acceptera den co-brandade produkten. Två varumärken vilka har expertis som 
ligger lång från varandra riskerar att få ett mindre framgångsrikt samarbete. Vår undersökning 
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indikerar att deltagarna inte såg en tydlig koppling mellan huvudföretaget H&M och ingredient-
varumärket Versace, till exempel vad gällde målkunden. Hade en sådan koppling funnits bland 
deltagarna hade utfallet av samarbetet eventuellt blivit mer framgångsrikt och därigenom kunnat 
påverka H&Ms brand equity i en än mer positiv riktning. 
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7. Diskussion 
Det märktes en viss frikoppling hos deltagarna, där de såg H&Ms ordinarie sortiment och 
samarbetskollektionerna som två separata ting samt att de inte förknippade ordinariesortiment 
med de positiva egenskaper som kan kopplas till samarbetsprodukterna. Detta kan bero på att 
H&M har genomfört flera samarbeten på en regelbunden basis under de senaste åren och att 
dessa kollektioner endast finns tillgängliga i ett fåtal butiker under en begränsad tid. 
Marknadsföringen är också ofta koncentrerad och intensiv i samband med lanseringen. Dessa 
faktorer i kombination med den ofta annorlunda designen och det högre priset gör att 
kollektionerna sticker ut och därför kan upplevas som en separat del av H&M utan särkilt starka 
band till H&Ms övriga verksamhet.  
 
Relaterat till den höga varumärkeskännedomen om både H&M och dess samarbeten är det dock 
tydligt att samarbetena har genererat ett stort intresse hos konsumenterna och att samarbetena har 
haft ett stort genomslag. Det ger att som marknadsföringsstrategi har co-branding ändå varit ett 
framgångsrikt koncept för H&M. 
 
Även då studien indikerar på att H&Ms brand equity har stärkts av de samarbeten som företaget 
har genomfört de senaste åren, så finns det utrymme för förbättring. Undersökningen antyder att 
det finns en frikoppling mellan samarbetsprodukterna och H&Ms ordinarie utbud. Det kan bero 
på att konsumenterna inte upplever H&Ms ordinarie utbud lika trendigt som konkurrenterna, 
utan förknippar H&M mer med basprodukter. Det gör att steget från H&Ms ordinarie sortiment 
till samarbetsprodukterna (som ses som mycket mer moderiktiga) blir större. Skulle detta gap 
kunna minskas skulle eventuellt konsumentens uppfattning om H&Ms vanliga sortiment 
påverkas i högre utsträckning av samarbetena, vilket skulle ytterligare kunna stärka H&Ms brand 
equity (Helmig, Huber & Leeflang 2008). 
Av resultaten framgår också tydligt att avfärgninseffekten bidrar till stor del till att 
samarbetsplaggen är mer eftertraktade än de ordinarie kollektionerna. Ett exempel på detta är att 
majoriteten av deltagarna är villiga att betala ett högre pris på samarbetsprodukterna trots att de 
inte förväntar sig en bättre kvalitet på dessa produkter.  
Resultaten av studien visar också att det finns områden där H&M skulle kunna förbättra 
samarbetskollektionerna, så som den upplevda kvaliteten, för att på så sätt stärka sin brand equity 
än mer genom de co-brandade produkterna. Aaker (1991) menar att upplevd kvalitet är en av de 
viktigaste faktorerna för att stärka brand equity. Attityderna gentemot samarbetskollektionen 
med Versace har inte påverkats nämnvärt av den upplevda kvaliteten. Däremot visar resultaten 
från studien att den låga upplevda kvaliteten hos H&Ms produkter generellt sänker lojaliteten för 
varumärket bland konsumenterna. Om H&M förbättrade kvaliteten på både det ordinarie 
sortimentet och samarbetskollektionerna skulle detta kunna resultera i både ökad lojalitet och 
förbättrad upplevd kvalitet, något som skulle kunna stärka H&Ms brand equity ytterligare. Aaker 
(1996) menar att om ett varumärke har starkt brand equity leder detta till att varumärket finns 
starkare i kundens medvetande, vilket också medför en ökad försäljning av varumärkets 
produkter. För att ett stort modeföretag ska kunna fortsätta att växa på en global marknad bör 
företaget ständigt utveckla och förbättra sin brand equity för att inte tappa marknadsandelar. Co-
branding kan vara ett av många verktyg i det arbetet. 
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7.1 Generaliserbarheten 
Då studien gjorts med utgångspunkt från textilföretag är studiens resultat främst applicerbara på 
modebranschen, vilket gör att det finns en begränsning i generaliserbarheten av resultaten till 
andra branscher. Även att vi har valt att koncentrera vår undersökning till ett fallföretag och dess 
samarbeten kan göra det svårt att applicera resultaten på andra företag. 
Resultaten är heller inte generaliserbara över hela H&Ms kundgrupp då endast personer i 
åldrarna 20-30 år har undersökts, samt att urvalsprocessen gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval 
vilket inte heller gett ett representativt urval av H&M kundkrets. Resultaten kan dock ge 
indikationer till hur H&Ms målgrupp uppfattar dem och de samarbeten de har genomfört, vilket 
även indikerar på hur co-branding har påverkat H&Ms brand equity. 
Då den undersökta populationen bestod av studenter med goda insikter i den textila värdekedjan 
har de kunnat ge initierade och insiktsfulla svar, vilket kan tänkas ha gett mer ingående data än 
en population utan textila kunskaper hade kunnat ge. Det medför att deltagarna kan ha haft mer 
ingående kunskaper i bakgrund och förutsättningar för H&Ms samarbeten än en genomsnittlig 
konsument. Det gör att svaren kan sägas vara mer generaliserbara till Textilhögskolans 
population än till den svenska konsumenten i ett större perspektiv.  

7.2 Begränsningar i studien 
Då studien endast omfattar två fokusgrupper kan teoretisk mättnad inte sägas ha uppnåtts. En 
mer omfattande studie med fler genomförda fokusgrupper skulle ha kunnat ge ett bättre underlag 
att dra slutsatser ifrån. 
Aakers modell är bitvis trubbig som mätverktyg där vissa variabler är svårmätta, något som 
Aaker (1996) själv har påpekat. Flera av variablerna liknar varandra och överlappar varandra 
såsom upplevd kvalitet och associationer, vilket gör att deltagarnas svar går in i varandra, något 
som kan ha påverkat slutresultatet. 
Vi hade även kunnat ställa fler och djupare frågor vad gäller den upplevda kvaliteten, där 
fallföretaget hade kunnat ställas i relation till konkurrenterna för att ge en mer heltäckande bild 
av deltagarnas attityder i ämnet. 
Att flera av deltagarna kände varandra sedan innan kan också ha påverkat resultatet i och med att 
det redan fanns en etablerad gruppdynamik mellan dem, där vissa tog mer plats än andra. Det 
finns en risk att mer tystlåtna deltagarna inte fick lika mycket utrymme i diskussionerna även då 
vi som moderatorer försökt minska denna risk, kan denna faktor i viss mån ha påverkat 
resultatet. Utöver detta noterades under diskussionerna att vissa av frågorna upplevdes som något 
prestigeladdade, vilket kan ha påverkat hur deltagarna valt att svara. Detta kan ha berott på att 
samtliga deltagare hade djupare kunskaper inom textilrelaterade ämnen samt att flera av dem 
kände varandra sedan innan (Bryman & Bell 2011). 
Användandet av ett exempelplagg gjorde även att diskussionen mellan deltagarna ofta gled över i 
frågor rörande materialval. Flera av deltagarna hakade upp sig på designen på exempelplagget i 
stället för att fokusera på frågorna rörande föredragen återförsäljare av exempelplagget och 
accepterat prisintervall av exempelplagget. Eventuellt hade diskussionen kunnat bli mer fri utan 
användandet av ett foto på ett exempelplagg.   
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7.3 Framtida forskning 
Det finns utrymme att göra vidare studier av H&Ms samarbeten, där samarbetena kan jämföras 
med varandra för att undersöka om det finns någon skillnad i hur de olika samarbetena har 
påverkat H&Ms brand equity. En jämförande studie skulle också kunna undersöka vilka faktorer 
som har störst påverkan för att skapa ett framgångsrikt samarbete. 
En annan intressant aspekt av co-branding skulle kunna vara att undersöka hur väl co-branding 
kan fungera som entry mode för ett företag som vill in på en helt ny marknad (i och med att co-
branding har potential att öka varumärkeskännedomen) och då undersöka utfallet av ett sådant 
samarbete i likhet med Abratt och Motlanas (2002) studier.  
Då co-branding som begrepp fortfarande inte har en vedertagen definition, skulle vidare studier 
för att definiera begreppet vara behjälpligt. I tider då co-branding blir ett allt vanligare fenomen, 
samt att det fortfarande är ett relativt nytt forskningsområde anser vi att det kommer behövas 
vidare forskning inom flera olika aspekter av co-branding. Blackett and Boad (1999) har försök 
att bringa klarhet och lägga grunden för forskning inom co-branding, även Helmig, Huber och 
Leeflang (2008) har i sin litteraturöversikt försökt att göra en sammanställning av co-branding 
forskning, detta till trots behövs det fortfarande mer forskning inom området. 
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8. Slutsats 
De resultat som kan utläsas ur denna studie, tyder på att modeföretaget H&Ms brand equity har 
påverkats positivt av co-brandingen med Versace. Sett utifrån Aakers (1991) fem variabler har 
vissa av dem haft större påverkan på fallföretagets (H&M) brand equity än andra. De variabler 
som påverkat fallföretagets (H&M) brand equity i störst utsträckning i samarbetet med 
ingredient-varumärket Versace är lojalitet och associationer till varumärket. Lojalitet då många 
av deltagarna var villiga att betala ett högre Price Premium för samarbetsprodukten. 
Associationer då deltagarna i studien överförde en del av ingredient-varumärkets positiva 
egenskaper på samarbetsprodukten. Alltså har en avfärgningseffekt uppstått där vissa av 
Versaces positiva egenskaper överförts till H&Ms samarbetsprodukter (Simonin & Ruth 1998).  
Resultaten av studien indikerar därför att H&M har lyckats knyta vissa av ingredient-
varumärkets positiv egenskaper till samarbetsprodukterna och därmed i viss mån till det egna 
varumärket, vilket Grossman (1997) menar är en grundläggande faktor vid co-branding. I viss 
mån så hade även deras bild av H&M som organisation förbättrats då vissa upplevde det som 
positivt att H&M gång på gång lyckas genomföra samarbeten med internationellt kända 
designers och modehus. Ur den aspekten kan resultaten av studien påvisa att H&Ms brand equity 
stärkts av samarbetet med ingredient varumärket Versace. 
Resultaten från studien kan vara användbara för yrkesutövare inom marknadsföring och ledning 
som är intresserade av att använda co-branding som ett markandsföringsverktyg. Resultaten kan 
även användas som underlag för framtida studier och forskning inom co-branding. 
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Bilaga 1. Frågeformulär 
 
Fråga 1a: Vad är era tankar kring samarbeten i modebranschen? 
Fråga 1b: Vilka typer av samarbeten är det ni gillar? Ge exempel. 
Fråga 1c: Måste det finnas några speciella förutsättningar för att det ska bli ett bra samarbete? 
 
Fråga 2a: Känner ni till att H&M har gjort ett samarbete med Versace?  
Fråga 2b: Kände ni till Versace innan H&M gjorde samarbeten med dem?  
Fråga 2c: Lägger ni märke till Versace mer nu, än innan H&M samarbetet? 
 
Fråga 3a: (Visa bilder) Skulle ni kunna beskriva vem ni tror är målkunden för Versace? 
Fråga 3b: Hur ser H&Ms målkund ut? 
 
Fråga 4a: Vad innebär bra kvalitét i ett plagg för er? Utveckla. 
Fråga 4b: Hur upplever ni kvaliteten på H&M vanliga produkter jämfört med produkterna från 
samarbetskollektionerna? 
Fråga 4c: Hur upplever ni kvaliteten i samarbetskollektionerna jämfört med ordinarie produkter 
från Versace? 
Fråga 4d: Får man mer valuta för pengarna om man handlar plagg från samarbetskollektionerna 
jämfört med om man handlar H&Ms vanliga plagg? 
 
Fråga 5a: (Visa bild: bilaga 2) Vanliga H&M, Zara eller Lindex, från vilket varumärke skulle ni 
helst köpa en skinnjacka? Varför? Vilken skulle nu betala mest för? 
Fråga 5b: (Visa bild: bilaga 3) Vanliga H&M, Zara eller Lindex eller H&M/Versace från vilket 
varumärke skulle ni helst köpa en skinnjacka? Varför? Vilken jacka skulle ni betala mest för? 
Fråga 5c: (Visa bild: bilaga 4) Säg att både H&M, Lindex och Zara hade gjort en skinnjacka i 
samarbete med Versace. Vilken jacka skulle ni betala mest för? Varför då? 
 
Fråga 6:  Har er bild av Versace förändrats sedan de gjorde samarbetet med H&M? Varför? 
 
Fråga 7: Har er inställning till H&M förändrats sedan efter de började göra samarbeten? Varför? 
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Bilaga 2. Bild tillhörande Fråga 5a i frågeformuläret 
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Bilaga 3. Bild tillhörande Fråga 5b i frågeformuläret 
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Bilaga 4. Bild tillhörande Fråga 5c i frågeformuläret 
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