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Sammanfattning 
 
Olika former av allianser har numera börjat utvecklas och bli allt mer vanliga. Eftersom det 
kan vara svårt att höras och synas försöker företag i allt större utsträckning göra det i nya 
sammanhang. Den mättade marknaden driver företag till att särskilja sig, vilket ofta med 
enklaste medel görs med deras varumärken. Varumärken är en stor resurs som används i 
detta syfte, och de får en allt större attraktionskraft. Företag som är mer varumärkesinriktade 
har också visat sig vara mer framgångsrika. 
 
Den här undersökningen avser behandla co-branding, som uppstår när två företag med 
distinkta varumärken inom samma eller olika branscher väljer att samarbeta. Vi har valt att 
inrikta oss på olikartade företag eftersom co-branding-allianser allt oftare breddar sig till olika 
branscher. Dessutom känns det mer spännande att undersöka hur samverkan mellan helt 
olika verksamheter fungerar. Syftet är att belysa motiven bakom samarbetena, samt 
möjligheter och begränsningar. Undersökningen avser även att analysera effekterna som 
kan uppstå i dessa konstellationer. 
 
Genom sex stycken fallstudier av samarbeten mellan företag i Stockholm som ingått co-
branding med kaféer, har vi försökt belysa hur de har kommit till och fungerar, samt om 
dessa samarbeten är co-branding överhuvudtaget. Vi har främst använt oss av intervjuer 
som grund för det empiriska materialet. De samarbeten som ingått i vår undersökning är 
Akademibokhandelns, SEBs, Planet Fitness och Konserthusets med Wayne’s Coffee, c/o 
Stockholms med Sosta samt 3s med Espresso House. 
  
Vi har konstaterat att starka varumärken har en stor attraktionskraft och att vissa företag 
skapar co-branding om de tror att deras varumärken gemensamt kommer att bidra till mer 
givande associationer. Undersökningen visade att en ny kontext skapades då 
verksamheterna startade ett samarbete, eftersom de kom från olika branscher. Vi kom också 
fram till att det i samtliga fall aldrig var kaféerna som tagit initiativ till co-branding. Hos dem 
som däremot var initiativtagare, var huvudmotiven att ge något extra till sina kunder och att 
utöka sin kundkrets. Motiven för kaféerna var främst att öka varumärkeskännedomen samt 
att finnas på bra lägen med ett stort flöde av människor. För de inblandade företagen har 
samarbetena lett till en del bakslag men mestadels haft positiva effekter.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens konkurrenssamhälle gäller det att använda alla medel för att nå sina kunder och 
kommunicera också genom andra kanaler än enbart de traditionella. Det är numera svårt att 
skilja sig från mängden då många företag alltmer erbjuder liknande produkter och tjänster till 
samma pris och form. Att skilja sig från mängden har gett utslag till en kreativ arena för 
företag att visa upp sina nya och visionära idéer, samt en möjlighet att ta på sig nya roller.  
Samarbeten och nya företagsbildningar är ett sätt att skilja sig från mängden och synas i nya 
sammanhang. Det har blivit populärt att etablera nätverksstrukturer mellan självständiga 
företag för att på så sätt dra nytta av varandra, utan att behöva expandera den egna 
verksamheten.1 I de vanligaste samarbetsformerna har varumärkesfokusering blivit allt mer 
centralt. Varför man just nu börjar med samarbeten varumärken emellan är ingen tillfällighet, 
utan beror på ett antal omvärldsfaktorer, varav globaliseringen som växt fram i snabb takt är 
den största orsaken. Varumärkesforskaren Jevons har gjort följande observation: 2  
 

For a variety of reasons – business activity on the Internet with its 
increased communication between consumers, the rising 
importance of business networks, the rise of brand extensions, co-
branding, the increasing importance of brand association and 
other associative effects – brand constellations are emerging, 
which further increase the complex relationship between brands 
and also increase interference or noise, through their various 
structures and intermediaries. 

      (Jevons, 2002 i Uggla, 2002, s.134)  
 
I de flesta fall sluter ett företag en licens med ett välkänt dito, för att få deras varumärke 
associerat med sitt.3 Ny forskning från Tyskland visar att konsumenten i första hand söker 
riskreduktion och att både utvidgningar och samarbeten kan vara bra strategier för att 
reducera konsumentens risk i samband med köp.4 En undersökning som Kodak gjort visar 
att kunder söker sig till två kombinerade märken i mycket högre grad än om de står 
självständigt, så effekterna är ofta högre än väntat. Det visade sig att 20 procent av 
konsumenterna som ingick i undersökningen skulle köpa produkten om Kodaks varumärke 
stod på den, 20 procent skulle köpa produkten om Sonys varumärken stod på produkten, 
men hela 80 procent skulle köpa produkten om både Kodaks och Sonys varumärken fanns 
med. Kombinationen representerar en fördel som inte kan uppnås var och en för sig.5 Uggla 
(2002) kallar fenomenet med samarbeten mellan företag för varumärkesutvidgning, och 
menar att företag numera har fått upp ögonen för varumärkesresursen och dess speciella 
roll. Han hävdar att människor inte alltid känner till så mycket om företagens 
produktionsresurser eller andra funktioner, men att de alltid etablerar någon form av 
uppfattning, positiv eller negativ, om varumärket.6 Kapferer (1999) tar diskussionen vidare ett 
steg och pekar på att utvidgning genom samarbeten numera är en oumbärlig del av ett 
varumärkes liv, för det representerar utveckling, expansion och anpassningsförmåga på 
marknaden.7  
                                                 
1 Sjöstrand, F Nätverkskoordineringens dualiteter, 2004 
2 Jevons et Al., 2002 i Uggla, H Affärsutveckling genom varumärke, 2002 
3 Blackett, T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
4 Sattler et Al., 2000 i Uggla, H Affärsutveckling genom varumärket: brand extension, 2002 
5 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2000 
6 Uggla, H Affärsutveckling genom varumärket: brand extension, 2002 
7 Kapferer, J-N (Re)inventing the brand: can top brands survive the new market realities?, 1999 
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1.2 Problemdiskussion  
 
Samarbeten mellan företag från olika branscher ökar allt mer idag, eftersom det kan vara 
problematiskt att ständigt vara nyskapande inom den egna verksamheten. Dessa ses ofta 
som möjligheter att utvecklas inom det egna företaget, skapa nya innovationer och nya sätt 
att arbeta i symbios. Det kan dessutom ofta uppstå en extra kreativ miljö när den delas av 
olika typer av organisationer. En vanlig företeelse som förekommer idag är samarbeten 
mellan kaféer och företag från helt andra branscher. Samarbetena kan förekomma både 
tillfälligt och långsiktigt, men den gemensamma faktorn för alla företag i vår undersökning är 
utökningen av verksamheten med ett företag som har ett distinkt och upparbetat varumärke. 
Behovet av att skapa starkare associationer till sitt varumärke och ett mervärde för kunderna, 
leder till att många företag idag väljer att samarbeta med externa parter. Vi tror att starka 
varumärken har en stor attraktionskraft och att vissa företag skapar co-branding om de tror 
att deras varumärken gemensamt kommer att bidra till mer givande associationer, vilket i så 
fall leder till mervärde, fler kunder och förhoppningsvis lönsamhet. Utifrån denna 
problemdiskussion utkristalliseras frågeställningarna: Varför bestämmer sig företag för att 
samarbeta genom co-branding och hur fungerar det? Vad är det som gör att de lyckas eller 
misslyckas, och vilka är effekterna? 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna undersökning är att belysa motiven bakom samarbetena mellan olikartade 
företag med distinkta varumärken, samt möjligheter, begränsningar och effekter som kan 
uppstå i dessa konstellationer. 
 
Vi anser att vår undersökning kan vara ett hjälpmedel för alla företag som har potential eller 
planer på att ingå i co-branding, samt de som befinner sig där för tillfället. Genom att 
analysera bakgrunden till varför dessa samarbeten startar och hur de fungerar, kan vår 
studie även ligga till grund för efterföljande undersökningar i hur co-branding påverkar 
företag, eller vilken typ av företag som väljer att göra en sån utvidgning. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till de nya samarbeten mellan kaféer och olikartade företag som 
uppkommit på senare tid. Vi ska dock inte undersöka kaféer i miljöer som vi anser är 
naturliga för dem att befinna sig i eftersom de redan har etablerat sig där, som exempelvis 
gallerior och mässhallar. 
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2. Metod 
 

2.1 Val av ämne 
 
Vid val av ämne är man i regel beroende av att bland ett stort antal möjligheter medvetet och 
explicit välja vilket fall som ska undersökas, och detta val ska dessutom motiveras.8 Vi anser 
att ämnet är intressant att skriva om eftersom fenomenet ligger i tiden och av kunderna 
upplevs som livsstilsförstärkande och effektiviserande. Särskilt i storstäder där tiden aldrig 
tycks räcka till, finns ett stort behov av att kunna mätta sin mage eller ta en fika, och i 
samband med det hinna med andra ärenden. Vi fick utifrån ämnet synergi i boken 
”Medicieffekten” av Frans Johansson (2005), inspiration till att behandla vardagsformen av 
synergier på operationell nivå, som heter co-branding. Eftersom begreppet är så nytt finns 
det ännu ej relevant forskning i stor utsträckning, så därför ansåg vi också att det kunde vara 
intressant för dem som behandlar ämnet i företagsvärlden att få ta del av en färsk 
undersökning, samt för vidare forskning. Vår studie kan tillföra ett underlag till förståelsen för 
och behandlingen av fakta rörande interorganisatoriska samarbeten, och är därmed 
samhällsintressant. 
 

2.1.1 Vetenskaplig ansats  
 
Induktion och deduktion 
Induktion är då man utifrån skilda fenomen (sinnesupplevelser) i verkligheten sluter sig till 
mer generella uttalanden (teorier och modeller). Deduktion är då man utifrån en teori formar 
hypoteser, som är testbara påståenden om verkligheten, och kommer fram till resultat genom 
logisk slutledning.9 Vi har använt en deduktivt ansats, då vi utifrån befintliga teorier har 
skapat frågeställningar för att sedan dra slutsatser om företeelsen genom tolkning av det 
empiriska materialet.  
 
Kvantitativ och kvalitativ data 
Den data man kan hitta till en undersökning kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativ 
data består av siffror och resultat som presenteras i form av tabeller och diagram. Kvalitativ 
data är produkten av en tolkningsprocess. Data produceras medan de tolkas och används av 
forskaren.10 Vi har använt oss av kvalitativ data för att få en förståelse kring helheten, och 
kunna analysera den så som vi ser den. Vår tolkning kommer att baseras på att 
undersökningen är deskriptiv eftersom den i stor utsträckning kommer att behandla 
beskrivande och aktuell fakta. Vidare är den förklarande då vi utifrån teorierna förklarar 
företagens motiv och handlingar, samt analyserande eftersom vi försöker hitta mönster i det 
empiriska materialet. Varför vi valde att använda just dessa metoder var för att få en mer 
ingående bild av hur samarbetet uppstod, varför man tog vissa beslut och hur det i dagsläget 
fungerar. En undersökning med kvantitativ data och statistisk analys skulle enbart kunna ge 
en överblick över hur många samarbeten som finns och deras orsak/verkan, men idéerna 
bakom besluten och hur det fungerar skulle inte kunna undersökas på det sättet, vilket 
däremot kvalitativ data kan tillföra. 
 
Undersökningsnivå 
Det finns tre typer av undersökningsnivåer, vilka väljs utifrån studiens frågeställning. Den 

                                                 
8 Denscombe, M Forskningshandboken, 2000 
9 Eriksson, T et Al. Att utreda, forska och rapportera, 1999 
10 Denscombe, M Forskningshandboken, 2000 
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första är makronivån som behandlar nationella frågor, den andra mesonivån som behandlar 
branschspecifika frågor och den tredje och sista är mikronivån som behandlar frågor kring 
det enskilda företaget. Undersökningsnivån i vår undersökning är både meso och mikro. 
Meso då den behandlar frågor kring samarbeten branscher emellan och relationerna de 
aktuella företagen har med varandra, och mikro eftersom det enskilda företaget undersöks 
för att få underlag till empirin genom specifika fall och erfarenheter. 
 

2.1.2 Val av metod 
 
En fallstudie avser en undersökning av en mindre avgränsad grupp.11 Vår fallstudie avser att 
undersöka samarbetet mellan kaféer och olikartade företag, snarare än själva företagen i sig. 
Vi kan motivera valet av fallstudie som undersökningsmetod genom att påvisa att denna 
företeelse (co-branding) inte förekommer i sådan bredd som t.ex. en survey-undersökning 
skulle kräva. För att få en överblick så mycket detaljer och information av nyckelpersonerna 
som möjligt, ansåg vi att en fallstudie var på sin plats.  
 

2.1.3 Val av företag 
 
Undersökningen behandlar samarbeten, företag och nyckelpersoner som liknar varandra i 
stor utsträckning, då vi har strävat efter en heltäckande bild. Företagen som kommit upp på 
vår agenda är de i Stockholm som vi upplever som aktuella för detta syfte. De kriterier som 
företagen skulle uppfylla var att ha distinkta och etablerade varumärken samt ingå i ett 
samarbete där ett företag utvidgat sin verksamhet med ett kafé. Samarbetet skulle även 
innefatta en ny miljö för kaféer att befinna sig i. 
 
Företag 
Förundersökningen ledde oss till tre olika kafékedjor i Stockholm som ingår i sådana 
samarbeten; den i Sverige ledande kafékedjan Wayne’s Coffee, den Italien-inspirerade 
espressobaren Sosta och den skånska kedjan Espresso House. Wayne’s Coffee, som var 
vårt första självklara val, har ett flertal samarbeten men vi valde att koncentrera oss på fyra 
av dessa; Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan, SEB Sergels torg, Konserthuset 
vid Hötorget och Planet Fitness i Norrtull. Vid intervjun vi gjorde på Wayne’s Coffee på 
Akademibokhandeln fick vi ett tips om att Espresso House var relativt nyinflyttade till 3s 
lokaler vid Stureplan. Dessutom berättade respondenten på Akademibokhandeln att de 
tidigare haft ett samarbete med Espresso House. Sostas samarbete med c/o Stockholm på 
Götgatan påmindes vi om genom en månatlig fickkalender om händelser i Stockholm, och 
därigenom tog vi kontakt med dem.  
 
Respondenter 
De personer vi valde att intervjua var nyckelpersoner i företagen och som har haft mest 
betydelse för verksamheternas utveckling. Dessa individer har antingen varit drivande eller 
medverkande i beslutet om utökning med en extern part. Vi har valt att inte undersöka 
personalens och kundernas åsikter på de aktuella företagen, eftersom man bör fråga all 
personal och flertalet kunder för att få en helhetsbild. Vi anser att det på grund av tidsbrist 
och av praktiska skäl är svårt att ge en rättvis bild av hur samarbetet upplevs av så många 
människor, samt att det dessutom är irrelevant för vår uppsats där syftet är varför och hur det 
tagit form. Bortfall skedde då platschefen på Wayne’s Coffee på Planet Fitness valde att inte 
ställa upp på en intervju. Detta innebär att vi i detta sammanhang inte får en helhetsbild av 
samarbetet mellan de två företagen. Vi anser dock att vi har tillräcklig information från övriga 
Wayne’s Coffee-respondenter, så bortfallet har mindre betydelse för vår undersökning. 

                                                 
11 Patel, R et Al. Forskningsmetodikens grunder, 1994 
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2.2 Datainsamling 
 

2.2.1 Mätinstrument 
 
Intern validitet 
Den interna validiteten avser överensstämmelsen mellan faktiska begrepp och de mätbara 
definitionerna av dem.12 Genom att kartlägga motiv till samarbetet och hur det har fungerat 
har vi försökt jämföra ett empiriskt mönster (pattern-matching)13 med ett förutsett mönster, 
och därmed försökt stärka den interna validiteten.  
 
Extern validitet 
Den externa validiteten avser överensstämmelsen mellan det mätvärde man får när man 
använder en mätbar definition och verkligheten.14 Att applicera de rätta teorierna till 
undersökningen förstärker den externa validiteten.15 Vi försökte stärka den genom att utgå 
ifrån de befintliga teorier från tidigare forskning som finns om co-branding, för att i analysen 
applicera dessa på det empiriska materialet.  
  
Reliabilitet 
Reliabiliteten i en undersökning innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga svar och 
stabila utslag.16  Vi försökte säkerställa reliabiliteten genom att intervjua personer som direkt 
eller indirekt har varit delaktiga i att genomföra samarbetet eller utvecklingen. Vi anser att 
detta ger hög reliabilitet för vår undersökning, då respondenterna var medvetna om 
undersökningen och dess innehåll. Dessutom hade de utrymme att tala fritt under 
intervjutillfället och reflektera kring de frågeställningar som var centrala. För att få en klar bild 
av vad dessa nyckelpersoner hade för tankar och visioner kring idéerna, genomfördes 
intervjuerna med bandspelare, papper och penna (för att kunna föra fältanteckningar 
samtidigt som inspelningen skedde). Materialet sammanställdes sedan i stora drag i avsnittet 
empiri, och den ursprungliga informationen finns tillgänglig både på band och som utskrivna 
texter.  
 

2.2.2 Intervju och e-postsvar 
 
Kontakten skedde inledningsvis genom telefonsamtal eller via e-post. Därefter skickades en 
projektskiss till de personer som ville ha mer information rörande undersökningen. Den 
inleddes med att vi formulerade våra frågor med hjälp av de aktuella teorierna, varefter vi 
valde att genom semistrukturerade, personliga intervjuer försöka få svar på våra 
frågeställningar. Intervjuerna skedde i stort sett uteslutande med butiks-, kontors- eller 
platscheferna som har varit beslutfattarna i valet att utöka verksamheten. De skedde på 
respektive företag och varade i snitt fyrtiofem minuter. Vi gjorde intervjuer med fyra kaféer 
och fyra av deras initiativtagande co-branding-partners. Vid intervjutillfällena utgick vi från 
våra färdiga frågeställningar, men de var semistrukturerade då de ibland kom i en annan 
ordning och med följdfrågor, eftersom den intervjuade fick utrymme att tala fritt och 
associerande. De personer som inte kunde ställa upp på intervju svarade på våra frågor via 
e-post, i detta fall två av initiativtagarna och två kaférepresentanter. En av de initiativtagande 
respondenterna ville kontrollera hur vi hade tolkat hans e-postsvar vilket gjordes och därefter 
godkändes. 

                                                 
12 Eriksson, T et Al. Att utreda, forska och rapportera, 1999 
13 Yin, R Case study research: design and methods, 1994 
14 Eriksson, T et Al. Att utreda, forska och rapportera, 1999 
15 Yin, R Case study research: design and methods, 1994 
16 Eriksson, T et Al. Att utreda, forska och rapportera, 1999 
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2.2.3 Skriftliga källor 
 
Vi har tagit del av skriftliga källor främst i form av tidningsartiklar, både tryck och elektroniskt 
material, som behandlat företeelsen co-branding och de aktuella företagen. Vi har även tagit 
del av projektprotokollet ”Kaffepaus även för kunder” från SEB, om deras samarbete med 
Wayne’s Coffee. Källor för information om de aktuella företagen har främst varit Internet. 
 

2.2.4 Källkritik 
 
Vid intervjuer måste man tänka på att tillförlitligheten också är beroende av den eventuella 
intervjuareffekt som kan uppstå, vilken är ett resultat av att intervjuaren uppträder på ett 
sådant sätt under intervjun att individerna, medvetet eller omedvetet, förstår vad som 
förväntas av dem.17 Respondenterna är alltså i högsta grad subjektiva, vilket leder till att de 
kan förvränga verkligheten, och beskriva den så som de ser eller vill se den. Detta är vi 
medvetna om, då det är en mänsklig faktor att vara partisk och vilja beskydda sitt varumärke, 
eller att skylla på den andra parten ifall misslyckanden och problem uppstår. Genom att ha 
en respondent även från den andra sidan av samarbetet, försöker vi skapa en mer objektiv 
bild av det hela. De personer som inte ställde upp på intervjuer svarade på våra frågor via e-
post. Det finns, anser vi, alltid en risk med att låta respondenten svara fritt bland frågor som 
de tilldelats på det sättet. Vid intervjutillfällen kan man oftast ställa följdfrågor på ett mer 
naturligt och avslappnat sätt, som man inte alltid har möjlighet till via e-post pga. brist på tid 
eller vilja. I tre av fyra fall svarade informanten kort, koncist och bara på ca hälften av 
frågorna, medan det sista fallets svar blev mer utförliga.  
 
En av respondenterna ansåg sig inte ha något att tillägga angående samarbetet och tog sig 
därför inte tid till en intervju, men däremot ett kort samtal. Det som hände var att vi vid det 
tillfället gick miste om mycket av informationen, eftersom samtalet inte kunde bandas in. I 
och med detta anser vi att vi inte kan få en komplett bild och förståelse av det samarbetet, 
och kan inte göra de jämförelser som är möjliga vid fullständiga intervjuer.  
 

2.2.5 Metoddiskussion 
 
Det är självklart problematiskt med fallstudier då vi inte genom enstaka fall kan återge en 
total helhetsbild av hur denna typ av företeelse ter sig. Vi har dock i vår undersökning lyckats 
samla en mängd data, och genom denna försökt fånga kärnan i denna typ av konstellation. 
Informationen återger hur co-branding yttrar sig i dessa fall, och därmed eventuellt också i 
flera liknande fall. Informationen blir subjektiv, då de två aktörerna står emot varandra, trots 
sitt samarbete. Deras intresse ligger i första hand i att bevara och bejaka sitt eget företag och 
varumärke, och därmed samarbetet i andra hand. Vi är medvetna om att det finns betydligt 
fler metoder att använda sig av för att samla in relevant information, men vi ansåg att 
intervjuer var den mest lämpade för vårt syfte och mål, och därför velat ta del av detaljfrågor 
som inte går att få fram utan direkta samtal med involverade personer. Med exempelvis en 
survey-undersökning skulle vi kunna få fram en mängd exakta siffror som statistik, med 
ursprung från skriftiga enkäter av en bestämd mängd inblandade människor, men vi ville 
undersöka motivet, bakgrunden och effekterna av ett inlett samarbete, och valde därför att 
hämta vårt empiriska material från de i processen inblandade.  
 

                                                 
17 Patel, R Forskningsmetodikens grunder, 1994 
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2.2.6 Litteraturöversikt  
 
Vi anser att litteraturen behandlat ämnet co-branding översiktligt. Forskningen kring ämnena 
varumärken och brand equity (varumärkesvärde) kan dock sägas vara både bredare och mer 
befäst. Då vår undersökning koncentrerar sig på varumärket som utgångspunkt, påbörjades 
studien genom förankring i befintliga teorier inom ämnet. I anslutning till den litteraturen fann 
vi förgreningen co-branding, som visade sig vara vår huvudteori för den företeelse som vi 
spetsat in oss på, men vi anser dock att teorierna inte täcker inte in de typer av fall som vi 
valt att studera. Därav kan denna undersökning ses som en komplettering till den befintliga 
forskningen och de existerande teorierna. Eftersom co-branding är ett relativt nytt ämne finns 
det i nuläget begränsad forskning kring det, samt undersökningar om hur det fungerar. 
Blackett och Boad (1999) som lyckats samla de övergripande faktorer som co-branding 
innefattar, har stått för den stora delen av undersökningens teoretiska underlag. Författarna 
vinklar co-brandingen ur de perspektiv som varit relevanta för de aktuella samarbetena vi har 
valt att studera, som t.ex. vad som är viktigt vid val av partner, vilka motiv, möjligheter och 
begränsningar som kan finnas, samt hur man lyckas med co-branding. 
 
Kritik mot ämnet saknar vidd och Askegaard och Bengtsson (2005) anser att den diskussion 
som fortfarande saknas inom ämnet är den som behandlar konsumtion som symbolisk 
domän, genom vilken konsumenter skapar sina självbilder och identiteter. De menar att co-
branding fortfarande endast ses som en kanal som kan hjälpa marknadsföringen lyckas, 
samt anser att man inte kan förutsäga den effekt som skapas av co-branding, vilket de 
menar att tidigare forskning har föreslagit.18 Blackett och Boads (1999) hypotetiskt föreslagna 
effekter grundar sig i viss verklig förankring av tidigare erfarenheter, men det är långt ifrån en 
heltäckande och djup forskning som skulle kunna föreslå lösningar på ett operationellt sätt.    

                                                 
18 Askegaard, S et Al. When Hershey met Betty: love, lust and co-branding, 2005 
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3. Teori 
 
Som en inledning till teoriavsnittet har vi lagt en förklaring av vad allianser är, samt deras 
funktion på marknaden. Den informationen ska fungera som en kappa över hela 
teoriavsnittet för största möjliga förståelse av helheten. Vidare krävs en definition av vad ett 
varumärke är och för vem det är viktigt, och därefter förklarar vi värdet av varumärket genom 
begreppet brand equity. För att förstå begreppet co-branding är dessa delar nödvändiga, 
vilket kommer förklaras ingående nedan. 
 

3.1 Strategiska allianser 
 
Det världsomspännande nätverket är enormt i det globaliserade samhälle som idag råder, 
vilket bl.a. visar sig genom att företag börjat samverka i större utsträckning. Strategiska 
allianser kan ses som ett paraplybegrepp för ett antal olika typer av samarbeten mellan 
fristående organisationer, samt som ett interorganisatoriskt medel för att genom samarbete 
nå strategiska mål. Antalet strategiska allianser mellan företag har växt explosionsartat såväl 
i Sverige som internationellt. Traditionellt har företag beskrivits som muromgärdade, väl 
avgränsade organisationer, men murarna håller på att bli lägre och lägre och i vissa fall är de 
helt försvunna, till förmån för brobyggande aktiviteter. Dessa nya former av organiserande 
har fått flera namn, av vilka några är ”det postentreprenöriella företaget”, ”det dynamiska 
nätverket” och ”det värdeskapande partnersystemet”. Strategiska allianser har numera blivit 
en möjlighet och ibland ett tvång för företag att kunna överleva den hårda konkurrensen. 
Företag kan välja att skapa stora möjligheter till ökad konkurrenskraft genom de breddade 
och fördjupade kunskaper som sådana allianser genererar.19 
 

3.2 Varumärke 
 
 

Ett varumärke är egentligen inget annat än en symbol, men en 
symbol med enorm potential. Symbolen kan uttryckas på många 
olika sätt, den kan representera många olika värdedimensioner 
och den kan vara något som företaget vårdar och bygger eller 
exploaterar och negligerar.                    (Nilson, 2000) 

 
 
Ett varumärke representerar en kontinuitet vilket är viktigt när det gäller att bibehålla 
kundrelationer, och varumärkena är ofta äldre än de organisationer som hanterar dem. 
Symbolen varumärket kan uttryckas på många sätt och den har många dimensioner som 
företaget både kan vårda, bygga, exploatera eller negligera. Att bygga ett varumärke blir av 
olika anledningar allt viktigare, men den viktigaste är att det idag finns en ofantlig mängd 
kommersiella budskap att konkurrera med, vilket leder till produkt- och varumärkesprofilering, 
avtagande produktdifferentiering, samt att skalfördelarna flyttas från tillverkning till 
kommunikation, försäljning och distribution. Därmed måste företagen själva bestämma hur 
de bäst laddar sitt varumärke eftersom det kommer att symbolisera företagets aktiviteter i 
framtiden. För att vara ett riktigt varumärke måste följande kriterier uppfyllas; det måste ha 
distinkta värden, vara differentierat, attraktivt och ha en klar identitet.20 
 
                                                 
19 Bengtsson, L et Al. Strategiska allianser, 1998 
20 Nilson, T Ladda ditt varumärke, 2000 
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De fördelar som ett varumärke har härrör från de värden det besitter, och därför bör dessa 
värden marknadsföras.21 Varumärkets värden är fundamentala och kundernas intryck består 
av ett flertal olika värdedimensioner. Att förstå vilka värden som är viktiga för målgruppen är 
väsentligt, och man kan dela upp dem i fyra olika kategorier; generella och 
varumärkesspecifika samt konkreta och abstrakta. Sköter man dessa värdedimensioner på 
rätt sätt kan man skapa ett mycket starkt varumärke. 
 

 Generella värden är de värdedimensioner som gäller för alla varumärken i en 
marknadssektor, de kärnvärden som man enligt kunderna måste uppfylla för att 
anses vara ett alternativ. 

 Specifika värden är de dimensioner som är speciella för ett visst varumärke, och de 
skapar den distinkta profilen som särskiljer ett varumärke från ett annat.  

 Konkreta värden är de reella aspekterna av ett varumärke, vad en produkt 
åstadkommer eller vad en servicetjänst innebär.  

 Abstrakta värden är de immateriella värdedimensioner som avser den emotionella 
delen av ett varumärke, de känslor vi har för ett märke eller för marknadssektorn.22  

 
Differentiering av en produkt eller tjänst görs för att den ska upplevas som skild ifrån 
konkurrenterna. Detta blir allt viktigare eftersom det börjar finnas allt mindre uppenbara 
skillnader mellan olika alternativ; produkter och tjänster blir alltmer homogena eftersom 
utbudet expanderar. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte differentiera ut sig ur den 
centrala delen av marknaden, särskilt om man är marknadsledande.  
 
Ett varumärke ska vara attraktivt och representera en positiv upplevelse för kunderna. Det 
ska även finnas emotionella skäl för kunden att lita på varumärket. Det ska ha en identitet 
som är lätt att känna igen, identifiera och komma ihåg.23 Ett varumärke är mer än ett namn, 
det är en komplex symbol som bör behandlas därefter. Ser företaget varumärket endast som 
ett namn missar de viktiga faktorer för kunderna att utveckla associationer och kopplingar 
till.24 
 
Ett varumärke är av intresse för fyra olika aktörer på marknaden; lagstiftaren, 
märkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten, varav de tre sista är de viktigaste. 
Tittar man på varumärket ur märkesinnehavarens perspektiv blir det en informations- och 
identitetsbärare, ett positioneringsinstrument, konkurrensmedel och en tillväxtgenerator. 
Konsumenternas perspektiv är att varumärket är en informationskälla, pådrivare, garanti, 
riskreducerare och imageskapare. Konkurrenterna ser varumärket som en informationskälla, 
förebild och en eventuell inträdesbarriär. Ur lagstiftarens perspektiv är varumärkets 
individualiserande förmåga en samhällsnyttig funktion, då den underlättar kommunikationen 
mellan marknadens aktörer och därigenom effektiviserar handeln.25  
 

                                                 
21 Kapferer, J-N (Re)inventing the brand: can top brands survive the new market realities?, 1999 
22 Nilson, T Ladda ditt varumärke, 2000 
23 Ibid. 
24 Kotler, P et Al. Principles of marketing, 1999 
25 Melin, F Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken, 1999 
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3.3 Brand equity 
 
En bidragande orsak till det ökade intresset för varumärken har varit genomslagskraften för 
det konceptuella begreppet brand equity. Begreppet som kan översättas med 
varumärkeskapital eller varumärkesvärde, har bearbetats av både teoretiker och praktiker, 
troligtvis beroende på att det kan diskuteras ur både märkesinnehavarens och 
konsumenternas perspektiv.26 Ett varumärkes kapital kan mätas genom att man tittar på de 
olika dimensionerna medvetande, kvalitetsupplevelse, associationer och lojalitet. Värdet 
skapas alltså i kundens medvetande och känsla för varumärkets tillgångar och färdigheter, 
samt genom dess artefakter i form av namn, logotyp och symbol. 
 
 

 
 
Figur 1: Brand equity  
Källa: Aaker, 2002, s.17 
 
 
Dessa fyra dimensioner ligger till grund för ett varumärkes utveckling, ledning och mätning. 
Märkesmedvetande underskattas ofta, men varumärket har bevisad effekt på perceptioner 
och sinnesupplevelser. Människan är ett vanedjur och har ofta positiv attityd till produkter 
som de känner igen eller är vana vid att använda. Kvalitetsupplevelsen, eller 
användbarheten, influerar märkesassociationerna och har empiriskt visat ge effekt på ett 
företags vinst. Märkesassociationer kan vara allt som kunden kopplar till varumärket, t.ex. 
spegling av användarens personlighet, produktattribut, användningssituationer, associationer 
till organisationer, märkets image eller symboler. Man använder sig av att skapa eller koppla 
människors associationer till sitt varumärke när man planerar, gör strategier för och utvecklar 
detsamma. Märkeslojalitet är det viktigaste varumärkeskapitalet, och därför bör man försöka 
förstärka och förstora varje lojalitetssegment. Även om ett märke är litet kan det vara 
värdefullt och värdeskapande om det har en lojal kundbas.27 
 
Förutom ovanstående dimensioner kan även andra tillgångar som patent och relationer till 
mellanhänder räknas som viktiga för ett varumärkes värde. Ett varumärke med starkt kapital 
är en ovärderlig tillgång, fast den kan köpas för pengar. Många företag baserar sina 
tillväxtstrategier på att bygga omfattande märkesportfolios. Det är svårt att mäta 
märkesvärdet i pengar, och därför tar företag ofta inte med det i sina balansräkningar. Det 
går dock en trend i att värdera vad man har lagt ut med för att skapa varumärkesvärde (ofta 
väldigt stora summor) och jämföra det med hur mycket det genererar, vilket är intressant och 
viktig kunskap för ett företag.28 Ett företag har många konkurrensfördelar om de har ett starkt 
varumärke, t.ex. lägre marknadsföringskostnader jämfört med inkomsterna, samt större 
förhandlingsfrihet gentemot leverantörerna, eftersom kunderna förväntar sig att märket ska 
finnas i butik. De kan även expandera lättare och utveckla flera märken eller linjer inom 
                                                 
26 Melin, F Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken, 1999 
27 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2002 
28 Kotler, P et Al. Principles of marketing, 2002 
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samma företag, eftersom en stor kundgrupp är lojal och vänligt inställda till dem. Men det 
behöver inte vara en lätt uppgift att manövrera ett varumärke bara för att det är väletablerat, 
så det bör göras med försiktighet och ytterst medvetet. Det är viktigt att vara lyhörd för 
kundernas ständigt växlande behov, och företagen behöver därför jobba mycket med 
forskning, utveckling och proffsig annonsering för att hålla sig innovativa och förstärka 
märkesmedvetandet, kvalitetsupplevelsen, användbarheten, associationerna och lojaliteten.  
 
Vissa företag håller sig med managers i brand equity som ska bevaka deras image, så att 
varumärkesmanagerna inte överexploaterar märket med sitt kortsiktiga vinsttänkande. 
Värdet är något som ska hålla långsiktigt, och därför kompromissar dessa två grupper för 
bästa slutliga resultat. Vissa analytiker ser varumärkeskapitalet som den viktigaste tillgången 
en organisation har, mer värdefullt än produkterna och faciliteterna. Men ett varumärke är ju 
inget utan sina trogna kunder, så basen under varumärkeskapitalet är kundvärdet och dess 
livslängd.29 
 

3.3.1 Påverkansfaktorer 
 
Det finns fem olika faktorer som påverkar ett varumärkes värde; många nya produkter vilka 
kan förändra märkets image, produktproblem som kan leda till negativa associationer till 
märket, förändring i toppstyret kan ge en positiv eller negativ effekt för varumärket, 
konkurrenters utspel som kan ge dramatiska följder, samt juridiska processer som 
naturligtvis har stor makt över företag och dess varumärken. Varumärkeskapitalet bör enligt 
undersökningar öka när märket exponeras i en ny kontext, inte bara för att det syns mer utan 
även för att associationerna kring det växer.30 
 

                                                 
29 Kotler, P et Al. Principles of marketing, 2002 
30 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2002 
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3.4 Co-branding 
 
Co-branding är ett begrepp som inte har någon direkt svensk översättning. Då vi anser att vi 
med rättvisa inte kan översätta begreppet till svenska har vi valt att i vår undersökning 
använda det engelska begreppet.  
 
Co-branding är ett samarbete där två eller flera företag samarbetar inom ett eller flera 
områden, och där samtliga varumärkesnamn behålls och är synliga. Samarbetet kan gälla 
strategi, försäljning, tillverkning eller produktutveckling; möjligheterna är obegränsade.31   Co-
branding uppstår när två etablerade företags varumärkesnamn används på samma produkt 
eller tjänst.32 Dessa företag kan existera i två olika branscher eller inom samma, fast då i 
olika organisationer. Co-brandingföretag kan bestå antingen av ett ledande och ett följande 
märke, franchising33 eller ett sammansatt märke med flera viktiga undermärken.34 Co-
branding kan även ses som en indirekt utvidgning av varumärket och utgör ett alternativ till 
mer traditionella utvidgningar.35 Karaktäristiska drag för co-branding:36 
 

 Innehåller två eller flera märken, alla med starka kundkontakter 
 Alla parter behåller sina varumärkesnamn 
 Mellan till lång varaktighet 
 Potentialen till nettovärdeskapande är inte stor nog att starta ett gemensamt 

nytt märke och/eller joint venture 
 
Jämför man co-branding med någon av de andra samarbetsformerna som joint venture, joint 
promotion eller allians kan man skilja dem åt i fråga om delat värdeskapande och 
varaktigheten. Men Blackett och Boad (1999) menar att även om man kategoriserar de olika 
formerna av samarbeten finns en gemensam faktor som de alla söker; nämligen högre 
värdeskapande. 
 

 
It should not need saying that the basis for any co-operative 
arrangement is the expectation of synergies which create value 
for both participants, over and above the value they would expect 
to generate on their own. That principle however, does not help us 
to discriminate between co-branding, promotions, alliances and 
joint ventures; it should apply to them all.  

(Blackett och Boad, 1999) 
 
 

                                                 
31 Uggla, H Affärsutveckling genom varumärket: brand extension, 2002 
32 Kotler, P et Al. Principles of marketing, 2002 
33 Franchising är licensiering av en företagsidentitet på reglerade villkor. Franchisetagaren tar på sig den 
huvudsakliga rörelserisken för verksamheten. Genom franchising reduceras de administrativa funktionerna inom 
huvudbolaget eftersom t.ex. redovisning och personalhantering sköts av franchisetagarna själva.  Franchisarna 
sköter själva alltid företagets forskning och utveckling samt marknadsföring, medan franchisetagaren producerar 
och sköter försäljning och service. (Hollensen, 2004) 
34 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2002 
35 Uggla, H Affärsutveckling genom varumärket: brand extension, 2002 
36 Blackett, T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
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För att tydliggöra skillnaderna mellan de olika samarbetsformerna har Blackett 
och Boad placerat dem i en tabell, där delat värdeskapande och varaktighet 
representerar x och y axeln.  
 
 

   

   

 

 

 
Figur 2: Co-branding skilt från liknande former av samarbeten 
Källa: Blackett och Boad, 1999, s.7 
 
 
Joint Promotion 
Detta begrepp står för ett kortsiktigt arrangemang mellan två väletablerade varumärken, som 
t.ex. McDonalds och Disney, för att generera extra publicitet och försäljning genom att dra 
nytta av varandras attraktionskraft. Joint promotions varar upp till sex månader och de 
kombinerar varumärken från två olika sektorer. Oftast tilltalar varumärkena samma målgrupp 
och konkurrerar inte med varandra produktmässigt, så den kommersiella huvudtanken är att 
utnyttja den naturliga effekten av varumärkenas samarbete, att nå en större publik till en 
lägre kostnad. 
 
Joint Venture 
Definieras ofta som långsiktiga, kooperativa samarbeten där varumärkesfrågan är sekundär, 
till förmån för operationella möjligheter. Ofta formas joint venture för att möjliggöra för två 
företag att penetrera nya marknader eller introducera nya produkter, till vilka båda företag 
bidragit. Joint ventures är mest vanliga i business-to-business-marknader, men 
varumärkesbyggandet börjar bli mer influerat även där. Samarbetena baseras på 
komplementära färdigheter eller marknadstillgångar, och leder till att deltagarna kan 
reducera sina investeringar och konkurrensrisker rörande nylansering av en produkt. Joint 
ventures sätts ofta ihop i form av ett management-team med representanter från båda sidor, 
och bidrar ofta till ett nybildat företag med gemensamt ägande (t.ex. 50:50 eller 51:49). 
 
Allians 
Allianser ingås av marknadsskäl, som exempelvis SAS, Lufthansa, Thai Airways m.fl. som 
har blivit medlemmar i Star Alliance. I dessa partnerskap är flygbolagen geografiska substitut 
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till varandra, snarare än kompletterande service, som fallet är i joint venture. Inom alliansen 
jobbar de för att kombinera reservationer och biljettsystem, och lånar eller lånar ut flygplan 
när det behövs. Dessa globala allianser ger rabatter flygbolagen emellan, och skapar på så 
sätt förmodad större kundlojalitet. Genom att göra så siktar de på att förbättra sin lönsamhet, 
och de satsar även stort på varumärkesbyggande, både för de enskilda flygbolagen och för 
alliansen. Allianserna är långvariga arrangemang, vilket skiljer dem från joint promotions. Hur 
skiljer sig då allianser från co-branding? Den största skillnaden är att allianser ofta skapar ett 
nytt ”mästermärke” som stöds av de ingående varumärkena. De är ofta väldigt långsiktiga, 
vilket co-branding inte behöver vara, även om det föredras vara det. 
 

3.4.1 Värdeskapande 
 
Det finns olika nivåer och former av co-branding och alla dessa handlar om värdeskapande. 
Ju fler värden man delar, desto närmare kommer man det riktiga co-branding konceptet. Det 
finns fyra alternativ för att skapa värde genom samarbeten: 37  
 
 
 

Co-branding med komplementära kompetenser 

Co-branding med ingredienser 

Co-branding för förstärkande av värderingar 

Co-branding för att nå kännedom 

 
 
Figur 3: Olika former av co-branding och delat värdeskapande 
Källa: Blackett och Boad, 1999, s.9 
 
 
Nivå 1: Co-branding för att nå kännedom 
Det här är den lägsta nivån av värdeskapande och även den med mest möjliga deltagare. 
Detta används för att man vill utvidga varumärket mot en ny kundbas.38 Grunden för att 
denna form av samarbete ska fungera är att kunden känner att det finns en klar och 
identifierbar fördel med samarbetet. Samarbetet är först och främst inriktat på att förstora 
kundbasen och bygga kännedom, men är inte begränsat till detta.39  
 
Nivå 2: Co-branding för förstärkande av värderingar 
På denna nivå används co-branding för att stödja ett eller flera varumärkens värderingar eller 
positioneringar. Ett exempel är samarbetet mellan Le Cordon Bleu matlagningsskola och 
Tefal, producent av husgeråd, som använder båda namnen på en specialtillverkad serie av 
Tefals produkter för matlagning. Dessa varumärken anser sig förstärka varandras 
positionering och värderingar genom sitt samarbete.  
 

                                                 
37 Blackett, T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
38 Ibid. 
39 Uggla, H Affärsutveckling genom varumärket: brand extension, 2002 
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Nivå 3: Co-branding med ingredienser 
Högre värde skapas då marknadsledande producenter med högt värderade varumärken 
levererar produkter som komponenter till andra varumärkesstarka produkter, som 
exempelvis Intel mikroprocessorer som används i PC-datorer. De som tar emot 
komponenten drar nytta av det marknadsledande företagets goda rykte gällande kvalitet, 
samt delade marknadsföringskostnader, och det marknadsledande komponentföretaget får i 
sin tur garanterade försäljningsvolymer, samtidigt som det underbygger sitt varumärke. 
 
Nivå 4: Co-branding med komplementära kompetenser 
Den högsta nivån av värdeskapande får man när lägsta möjliga antal deltagare finns med i 
samarbetet. Här möts två mäktiga komplementära varumärken för att kombinera sin 
produktion av en produkt. De två parterna går ihop och använder sig av sina respektive 
starka färdigheter och kompetenser genom hela processen, t.ex. samarbetet mellan 
matkedjan Tesco Express och bensinstationen Esso i Storbritannien. De båda företagen 
vinner fördelar gentemot sina konkurrenter på sina respektive marknader; Esso kan erbjuda 
sina kunder förhöjd service genom att utnyttja Tescos kunskap om kundernas köpbeteende, 
distribution och ledning av matbutik, medan Tesco (som börjar få sin traditionella marknad 
mättad) snabbt kan expandera in i viktiga lägen på nya marknader för en väldigt liten 
kostnad.40  
 

3.4.2 Motiv till samarbete 
 
Det finns ett antal motiv till att företag väljer att slås samman i co-branding. Ett par 
anledningar kan vara de stora kostnader som är förknippade med att utveckla nya produkter, 
i synnerhet de mer tekniskt avancerade, samt viljan att bygga starka varumärken.41 Man kan 
även uttrycka det som att man behåller litenheten i den egna organisationen och den 
flexibilitet och innovationskraft som anses finnas i den mindre verksamheten. Det verkar idag 
finnas ett ökande krav på denna flexibilitet, för att bemästra ökad osäkerhet som skapats av 
krav på snabbare förändringstakt i företagens ekonomiska, institutionella och tekniska miljö. 
Framgångsrika entreprenörer har förmedlat budskapet att nätverksrelationer fungerar som 
ett medel för att få snabb tillgång till resurser, t.ex. i form av kunskap som man annars inte 
skulle ha kunnat etablera internt.42  
 
 

The motive for co-branding is the expectation of synergies that 
create value for both participants, above the value they would 
expect to generate on their own.                         (Hollensen, 2004)  

 
  
Bengtsson (1998) menar att det stora syftet med samarbeten är att stärka delar av den 
generella konkurrensförmågan.  Han diskuterar tre vanliga syften:43 
 

 Marknadsskäl – Syftet är att förbättra positionen på marknaden genom 
effektivare distribution, bättre produktsortiment, starkare ställning mot 
distributörer och ökade resurser för marknadsföring. 

 Produktionsskäl – Här är syftet att förbättra produktionsekonomin och tekniken 
genom utnyttjande av skalfördelar, ökad flexibilitet i produktionen och starkare 
ställning mot leverantörer.  

                                                 
40 Blackett, T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
41 Treffner, J et Al. Varumärket som värdeskapare, 2001 
42 Sjöstrand, F Nätverkskoordineringens dualiteter, 2004 
43 Bengtsson, L et Al. Strategiska allianser, 1998 
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 Utvecklingsskäl – Målet och syftet är här att förbättra utvecklingsförmågan 
genom ökade utvecklingsresurser, bättre utvecklingsorganisering och ökat 
kontaktnät med omvärlden. 

 

3.4.3 Val av partner 
 
När man ska välja samarbetspartner bör man tänka på att aktivt söka efter attraktiva 
samarbetspartners, vilka man passar ihop med och som kan tillföra värde till företaget. Man 
bör ta kontrollen istället för att låta slumpen styra eller det andra företaget sköta 
uppsökandet, utan att man på förhand vet så mycket om dem.44 Det är viktigt att känna till de 
olika typer av associationer som hör ihop med den eventuella samarbetspartnern, samt vad 
som händer med de gemensamma associationerna om man genomför planerna.45 En av 
basfrågorna är; vilka av våra associationer är svaga och vilka varumärken har just de 
associationerna att bidra med för att komplettera?46 Om ett känt varumärke redan har många 
positiva associationer, kan det bli svårt för kunderna att knyta det nya märket till detta. Det 
kan ta lång tid för dess goodwill att gnugga av sig på det samarbetande varumärket. 
 
När man parar ihop ett varumärke med ett välkänt dito, bör man ändra på kontexten för att 
skapa en ny association. När man då väljer ett välkänt varumärke som samarbetspartner bör 
man ta ett som av kunderna upplevs som liknande sitt eget, och fortsättningsvis peka på 
deras likheter. Man bör tänka på att inte mörka samarbetet och relationen mellan 
varumärkena i marknadsföringen, utan visa det klart och tydligt för beskådarna, samt att 
presentera det mindre kända märket före det välkända för optimalt resultat. Ett råd som 
Grossman (1997) ger är att inte utveckla associationer med fler än ett varumärke samtidigt, 
samt att välja ett välkänt varumärke som inte redan förknippas med andra. Om så ändå är 
fallet, bör man försöka ändra kontexten så mycket så det blir en fräsch startpunkt för den nya 
co-brandingen. För maximal effekt bör det nya, mindre kända varumärket inte visa sig 
självständigt i media för ofta efter ”sammanslagningen”.47 Man bör som investerare vara 
riskavert, vilket innebär att man alltid väljer det alternativ som har minst förväntad risk. Den 
förväntade avkastningen måste vara högre för att man ska acceptera en investering med 
större risk.48 
 

3.4.4 Faktorer för att lyckas 
 
Samarbeten bör ses som strategiska istället för taktiska, men många gånger använder 
företag dessa som en kortvarig lösning på de existerande problem som råder inom 
företagen. Man bör vara medveten om att ett samarbete för att det ska lyckas, bör ses med 
ett övergripande mål som skapas genom ett långvarigt förhållande, och inte genom de 
kortsiktiga mål som det generar. Dessa förhållanden tenderar att vara mest effektiva då 
parterna delar liknande och tydliga mål från början, har kompatibla produkter eller tjänster, 
delar liknande kulturer och/eller kan hjälpa till att fylla strategiska luckor, samt där marknaden 
saknar liknande samarbeten.49    

                                                 
44 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2002 
45 Grossman, R Co-branding in advertising: developing effective associations, 1997 
46 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2002 
47 Grossman, R Co-branding in advertising: developing effective associations, 1997 
48 Treffner, J et Al. Varumärket som värdeskapare, 2001 
49 Rich, M Requirements for successful marketing alliances, 2003 
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Författaren Martin Lindström räknar upp tre baskriterier för att lyckas med co-branding:50  

 Lika värde för alla parter - Om de potentiella samarbetsparterna inte 
representerar tydliga värden bör inte samarbete inledas. Båda parter ska ha 
en rättvis plats i samarbetet, annars finns risken att det inte fungerar. Det 
betyder inte att det ena varumärket inte får vara mer känt än det andra, utan 
det handlar om att fördelarna som uppkommer av samarbetet bör fördelas 
jämlikt.  

 Gemensamma varumärkesvärden - I ett samarbete med två varumärken är 
det väsentligt att dessa delar lika värden. Ett samarbete med alltför olika 
varumärken som inte har några delade värden, eller som går emot varandras 
varumärkesimage, kommer inte att lyckas.  

 Lättförståeligt samarbete - Samarbetet bör vara lättförståeligt för båda parter 
samt för kunderna. Om man inte kan förklara värdet av samarbetet i några 
sammanfattade meningar bör man glömma det, för hur skulle kunden då 
kunna förstå det? 

Strategiska samarbeten, såsom co-branding, är i många avseenden fördelaktiga för många 
företag, men för att man ska lyckas krävs en hög grad av förtroende mellan de 
samarbetande parterna. Annars finns en stor risk för att opportunistiskt beteende uppstår förr 
eller senare, särskilt om det uppstår oenighet mellan parterna. Men om det finns en 
upparbetad relation, goda erfarenheter av tidigare samarbete och långsiktiga planer för 
samarbetet, utgörs goda förutsättningar för att ett starkt förtroende kan utvecklas mellan 
parterna. Finns förtroende bör man även ha klara motiv till samarbetet, vara lyhörd inför den 
andra partens önskan och ha frekvent kommunikation, välja rätt personal som ska leda 
samarbetet, samt vara medveten om de långsiktiga konsekvenserna.51  

Företag som har mer erfarenhet av samarbeten har visat sig skörda större framgångar. 
Anledningen är att företag ofta lär sig av sina tidigare erfarenheter och är mer förberedda 
inför nästa samarbete, och därmed blir de bättre på att ingå i dessa. Lyckas man med ett 
samarbete har man mycket att vinna. Enligt en undersökning gjord av Ernst & Young beror 
mer än tjugo procent av företagens avkastning på att de ingår i lyckade samarbeten.52  
 

3.4.5 Fördelar och möjligheter 
 
Det finns många fördelar med co-branding men eftersom fenomenet är relativt nytt finns det 
fortfarande inte mycket erfarenhet av misslyckade samarbeten. Därför anses co-branding 
vara en ”win/win” situation som gynnar speciellt de produkter och tjänster som är förenliga.53 
Dagens marknader blir mer och mer mättade, och för att konkurrera behöver man därför 
ibland mer än ett varumärke. Där kan co-branding vara ett effektivt medel för att differentiera 
sig och locka till sig kundernas intresse.54  
 
Till att börja med kan man nå en betydligt bredare målgrupp eftersom de olika branscherna 
och varumärkena redan har varsin kundgrupp som sedan med största sannolikhet slås ihop. 
Kundgruppen utvidgas ofta ytterligare, eftersom den nya konstellationen attraherar flera 
människor pga. sitt nyhetsvärde och utvidgade värde överlag.55 Företaget kan även dra nytta 

                                                 
50 Lindström, M Brand + Brand = Success? Part 1, 2002 
51 Bengtsson, L et Al. Strategiska allianser, 1998 
52 Rich, M Requirements for successful marketing alliances, 2003 
53 Washburn, J Co-branding: brand equity and trial effects, 2000 
54 Blackett T et al. Co-branding: the sience of alliance, 1999 
55 Kotler, P et Al. Principles of marketing, 2002 
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av att erbjuda kunden förhöjda fördelar, som kan vara allt ifrån en ny sorts upplevelse till det 
allra nyaste inom teknologin, eftersom de om de upplever sig ha ett unikt samarbete som inte 
kan erbjudas någon annanstans, kan välja de prisnivåer de känner att samarbetet är värt. 
Som exempel kan nämnas de mattor som är skyddade av Scotchgard, vilka kräver högre 
försäljningspriser än de som använder märkeslösa mattskyddsprodukter.56 
 
En annan stor fördel som co-branding har är att företag kan starta upp i nya branscher och 
marknader utan större risker eller investeringar, eftersom det samarbetande företaget redan 
är etablerat där.57 Dessutom kan man undvika inträdesbarriärer som inte är 
kostnadsrelaterade såsom lagar och regleringar, t.ex. att en marknad ska ha ett visst antal 
licenserade operatörer eller krav på att företag genomför ett visst förarbete innan de ger sig 
in i branschen. De kan därmed sänka sina kostnader genom att gå in på en ny marknad 
utanför de traditionella, t.ex. i nya regioner, länder eller helt okända marknader, som 
eventuellt är lättare att ta sig in på med hjälp av ett välkänt varumärke. Är man en helt ny 
aktör på sin egen marknad kan man genom co-branding vinna igenkänning genom att 
etablera sig med ett känt varumärke, som exempelvis Monsanto gjorde när de valde att 
lansera sötningsmedlet NutraSweet. De inledde marknadsintroduktionen genom att 
samarbeta som ingrediens i produkter med kända varumärken som Diet Coke och Wrigley’s 
Extra tuggummin. 
 
Genom att samarbeta med ett välkänt varumärke kan företag även försäkra sina kunder om 
kvalitet och prestationer, som exempelvis Intels samarbete med olika PC-datortillverkare. 
Där kan även det företag som är känt (som Intel), och som förser samarbetsparten med 
komponenter, kräva royalty på sitt varumärke och därmed skapa en extra inkomst genom 
samarbetet.58 I en form av samarbete kan en part aktivt ta på sig en ledande roll genom att 
koordinera externa resurser (den andra partens) för att lyfta fram sina kärnkompetenser.59 En 
nyckelfaktor till att lyckas är att hitta en samarbetspartner som kan förhöja sitt eget 
varumärkes associationer.60 Därmed kan man genom co-branding-aktiviteter öka värdet på 
sitt varumärke. Man kan även skapa goodwill med co-branding. Väljer man t.ex. att 
samarbeta med organisationer som WWF (World Wide Fund For Nature), som har en av 
världens mest kända loggor, och syns tydligt tillsammans med pandan, kan det generera 
mycket goodwill till företaget.61  
 

3.4.6 Nackdelar och begränsningar 
 
Co-branding har självklart även sina begränsningar. Om ett företag väljer fel partner, om 
denne t.ex. drabbas av dålig publicitet, kommer även de själva att färgas av händelserna.62 
Även finansiella kriser, som konkurs, samt förpliktelser och mål som de båda företagen ska 
möta kan komma att påverka samarbetet.63 För att hjälpa upp sådana situationer finns oftast 
juridiska kontrakt och licenser, så att den ena parten snabbt kan dra sig ur vid en 
krissituation. Gällande marknadsföringen blir det genast mer komplext när det handlar om ett 
samarbete i form av co-branding. Flera viljor finns och mer än en image att försöka skapa 
värde och förtroende kring.  
 

                                                 
56 Blackett, T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
57 Kotler, P et Al. Principles of marketing, 2002 
58 Blackett T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
59 Sjöstrand, F Nätverkskoordineringens dualiteter, 2004 
60 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2000 
61 Blackett T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
62 Kotler, P et Al. Principles of marketing, 2002 
63 Blackett T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
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I co-branding måste en förtroendefull relation skapas mellan företagen, så de kan förlita sig 
på att deras varumärke tas om hand på bästa sätt.64 En nackdel med co-branding kan vara 
om en av samarbetsparterna känner att det inte tillför något extra, som exempelvis finansiell 
avkastning eller varumärkesbyggande effekter, som de inte kan skapa själva. Fungerar inte 
samarbetet strategiskt kan den ena parten välja att dra sig ur, eller än värre stanna kvar med 
tappat intresse. Risken att det händer kan elimineras om man licenserar ut sitt varumärke.65 
Förutom att samarbetet inte tillför något extra kan även företagens olika ”personligheter” 
kollidera. Företagens kultur, värderingar och även det sätt på vilket individerna i företaget 
arbetar, kan komma att bli ett hinder. Men det kan även gå åt det andra hållet då två 
varumärken, som ägs av samma företag och inleder ett co-brandingsamarbete, är för lika i 
sättet att arbeta och därmed inte ser varandras svagheter på samma sätt som en extern 
partner skulle ha gjort.66  
 
En annan nackdel med co-branding kan vara att företagets image kan försvagas om 
varumärket man samarbetar med är mediokert, eller om det egna varumärket stretchas ut för 
mycket genom för många samarbeten.67 Man bör dock även vara försiktig med om ens 
varumärke enbart ses tillsammans med ett annat varumärke, för det i sin tur kan leda till att 
företaget förlorar sin identitet. Det som skapas blir någon form av ”hybrid” version av ett 
varumärke istället för två. Företag bör även vara uppmärksamma på att deras 
samarbetsparter inte använder deras varumärken och utmärkande egenskaper på sina 
produkter och tjänster, om det inte ingår i avtalet. Ny positionering och strategival kan också 
orsaka problem, då det andra företaget inte vill utvecklas åt samma håll eller inte håller med 
om den nya strategin. Det kan handla om uppköp och fusioner som påverkar samarbetet. 
Det är viktigt att företagens strategier är förenliga och att båda parter känner sig trygga i 
samarbetet. 
 
Man bör vara medveten om att co-branding inte är ett sätt för företag att göra snabba vinster. 
Co-branding är ett redskap som hjälper varumärket att växa i värde på lång sikt. Därför bör 
man lägga ner mycket arbete på vem man väljer som samarbetspartner. En risk med co-
branding kan vara marknadens snabba förändringstakt. Attityder och åsikter förändras i 
rasande takt, och i och med detta kan vissa varumärken och samarbeten drabbas hårt. Som 
exempelvis när Harley-Davidsson 1987 licenserade sitt märke till Loewes Corporations 
Lorillards återförsäljare för att använda deras varumärke till cigarettförsäljning. Men 
förändringen i attityder mot rökning fick Harley-Davidsson att avsluta sin licensering för att 
inte hamna i blåsväder. Problem kan dock uppstå när företagen väljer att avsluta 
samarbeten, för det kan vara svårt för företagen att klara sig var för sig, och ännu svårare om 
man fortfarande associeras med det andra varumärket.68 

                                                 
64 Kotler, P et Al. Principles of marketing, 2002 
65 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2000 
66 Blackett T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
67 Grossman, R Co-branding in advertising: developing effective associations, 1997 
68 Blackett T et Al. Co-branding: the science of alliance, 1999 
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4. Empiri 
 

Vi kommer att i detta avsnitt presentera de företag som ingår i vår undersökning och deras 
aktuella samarbeten. Samtliga företag befinner sig i Stockholm och i samtliga fall har det 
varit butikerna eller kontoren som varit initiativtagare till att utöka sin verksamhet med ett 
kafé. Alla aktuella samarbeten baseras på kontrakt på tre till fem år. 
 

4.1 Wayne’s Coffee 
 
Wayne’s Coffee har visat sig bli dominerande i vår undersökning då de är den aktör på den 
svenska marknaden som är flitigast med att ingå i samarbeten med företag från olikartade 
branscher. Vi har i vår undersökning valt att koncentrera oss på fyra av deras samarbeten.  
 

4.1.1 Företagsfakta Wayne’s Coffee 
 
Wayne’s Coffee har funnits sedan 1994 och är idag Skandinaviens ledande kafékedja med 
nära 50 kaféer i Sverige, Finland och Estland som tillsammans besöks av mer än 15.000 
gäster varje dag. Företaget är svenskt och privatägt och kedjan drivs och styrs ifrån 
huvudkontoret i Stockholm. De senaste tre åren har de mer än fördubblat antalet kaféer och 
räknar med att fortsätta expanderingen även de kommande åren. Wayne’s Coffee anser att 
utvecklingen på marknaden tyder på att människor blir allt lojalare till enskilda varumärken på 
Coffee shop-marknaden, och det är naturligtvis något som gynnar dem. Under de senaste 
åren har de utvecklat ett system, som de kallar för Shop-in-shop-concept, med expansion 
genom samarbeten med företag från olikartade branscher. De tror på möjligheten att 
fördubbla antalet kaféer de närmaste åren, och siktar på att etablera sig i alla länder i Norden 
och kring Östersjön. 
 
Som Sveriges första Coffee shop, som serverar kaffe av eget märke, markerade Wayne’s 
Coffee starten för en ny svensk kafékultur med kaffe latte och matiga smörgåsar. Deras 
identitet definieras som en populär träffpunkt, där både affärsfolk och trendkänsliga 
innerstadsbor stämmer träff och de ser sig som det "tredje rummet"; en mötesplats mellan 
arbetet och hemmet där man träffar vänner, tar en fika eller bläddrar i en tidning. I en 
undersökning genomförd av dem på den Svenska marknaden hösten 2003, kunde de 
konstatera att så många som 72 procent av svenskarna kände till Wayne’s Coffee.69 
 

                                                 
69 http://www.waynescoffee.se 
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4.1.2 Marknadschefen om samarbetena  
 
I vår undersökning har vi intervjuat platschefer och franchisetagare på Wayne’s Coffee, men 
för att förstå de stora strategiska målen med samarbetena som företaget vill uppnå, vände vi 
oss också till marknadschefen Per Grankvist.70 Vi kommer att i detta avsnitt presentera de 
strategiska målen med samarbetena som han uttrycker dem, vilket delvis även står på 
företagets hemsida. 
 
Motiv och mål 
Grankvist anser att några av de största motiven till att samarbeta med externa parter är att bli 
mer tillgängliga, finnas på bra lägen och skapa mervärde åt gästerna. Ju fler platser man 
syns på desto fler nya kundsegment når man, menar han. På Wayne’s Coffees hemsida står 
det att de letar efter lägen med stora skyltfönster på platser där många personer passerar, 
gärna nära knutpunkter för allmänna kommunikationer. De uppskattar också möjlighet till 
uteservering, för att öka sin försäljning och bidra till ett livligare gaturum.71 Grankvist säger att 
målet är att erbjuda ännu en mötesplats åt gästerna och att driva försäljningen både åt dem 
och åt deras samarbetspartners.  
 
Varumärket 
Eftersom Wayne’s Coffee ser sitt varumärke som en viktig del av sin identitet, är det något 
som företaget steg för steg försöker stärka genom olika aktiviteter. Samarbetena har därför 
blivit ett bra strategiskt drag eftersom lägena, nyhetsvärdet och de nya situationerna gör att 
varumärket syns på ett sätt som det inte gjort tidigare. 
 
 

Genom att samarbeta med så gamla och etablerade varumärken 
som SEB och Akademibokhandeln visar vi att vi är en stor och 
seriös aktör och därigenom stärks vårt varumärke ytterligare.  

                 (Per Grankvist) 
 
 
Samarbetet 
Grankvist hävdar att de upplever samarbetena väldigt positivt, och att alla deras samarbeten 
ekonomiskt sett har utfallit till deras belåtenhet. Han anser att det viktiga är att det finns en 
ömsesidig förståelse för varandras affärsidé; hur man tjänar pengar. Dessutom diskuterar de 
ständigt förbättringar sinsemellan. Endast genom detta perspektiv kan man undvika att göra 
saker som drabbar den andres affär på ett negativt sätt. Han tycker att ytterligare en 
förutsättning för att det ska fungera är att man delar värden och värderingar med sin partner. 
Misslyckanden i de gemensamma målen förekommer alltid, men har man gjort förarbetet 
ordentligt så blir de färre och mindre. Avslutningsvis anser Grankvist att effekten av Wayne’s 
Coffees sametableringar är att de tillför varandra gäster och mervärden.72 

                                                 
70 Per Grankvist - marknadschef Wayne’s Coffee, e-postsvar 051121 
71 http://www.waynescoffee.se/aboutus_expand.php 
72 Per Grankvist - marknadschef Wayne’s Coffee, e-postsvar 051121 
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4.2 Akademibokhandeln och Wayne’s Coffee 
 

4.2.1 Företagsfakta Akademibokhandeln 
 
Akademibokhandelsgruppen bildades 1992 genom en sammanslagning av Academus AB 
och Esselte Bokhandel AB, vilka 1987 respektive 1990 köptes upp av Konsumentföreningen 
Stockholm. Akademibokhandeln ingår sedan 1998 i KF Media AB och är Sveriges största 
bokhandelsföretag. De har cirka 700 medarbetare i 54 butiker runt om i landet, Sveriges 
bredaste Internetbutik och landets i särklass mest omfattande bokimport. De finns på de 
flesta större orter, där det ofta också finns lärosäten för högre utbildning. 
Akademibokhandeln är en bokhandel för konsumenter, studenter, enskilda professionella, 
företag och bibliotek. De svarar för drygt 30 % av all detaljhandelsförsäljning av böcker i 
Sverige.73 Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan är Skandinaviens största 
bokhandel.74 
 

4.2.2 Samarbetet 
 
Samarbetet mellan Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan och Wayne’s Coffee 
startade vid årsskiftet 2003. Initiativtagare var Akademibokhandeln, som sedan 1992 varit 
intresserade av att ha ett kafé i butiken. Diskussioner med såväl Thelins, Gateau och 
Wayne’s Coffee hade inletts, men vid den tidpunkten var inget av företagen intresserade av 
att inleda ett samarbete. Då det i USA under 1996-97 började bli populärt med kafé i 
bokhandel inleddes ännu ett försök, men det var fortfarande ingen på den svenska 
marknaden som var intresserad. Efter en ombyggnad, som startades i samarbete med 
Skanska och som var klar mars 2001, lyckades de till slut få in den skånska kedjan Espresso 
House i lokalen. Då samarbetet inte fungerade, pga. av att kafékedjan tyckte att det var svårt 
att ha en sattelit så långt ifrån moderbolaget, startades istället samarbetet med Wayne’s 
Coffee i form av franchising. Wayne’s Coffee tog kontakt med dem och sa att de ångrat sig, 
och nu var redo för att samarbete.75  
 

4.2.3 Akademibokhandeln om samarbetet 
 
I detta avsnitt följer en sammanfattning av vår intervju med Annika Holmgren,76 butikschef på 
Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan.  
 
Motiv och mål 
Sedan 1992 har det varit aktuellt att ha ett kafé i butiken, och efter ombyggnaden som var 
klar 2001 stod en stor del av lokalen tom. För att lösa situationen kom den dåvarande 
butikschefen på idén att hyra ut den delen av lokalen. Holmgren belyser att företeelsen inte 
alls är ny, utan att det när de var unga på sjuttiotalet fanns bokkaféer överallt, som sedan 
försvann under åttio- och nittiotalet. Men hon menar att det är en så bra kombination av 
verksamheter att de ville införa den igen. Ett annat motiv är att butiken ligger i ett område 
som sedan ett par år tillbaka rustas upp för att man försöker skapa ett större flöde, genom att 
koppla ihop Drottninggatan med Stureplan. Butiken ligger just nu i ett B-läge som tidigare 

                                                 
73 http://www.akademibokhandeln.se/db/caweb/cc_start.abg  
74 http://www.akademibokhandeln.se/db/caweb/cc_butik_inform.butik_lista?cbutik=5350  
75 Annika Holmgren - butikschef Akademibokhandeln, intervju 051017  
76 Ibid. 
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varit ett C-läge. Holmgren förklarar att ett läge mäts med kundströmmar och att det, på läget 
där butiken ligger i dagsläget, inte finns någon kundström. Det är en destinationsbutik dit 
man planerar att gå, vilket med andra ord leder till färre spontana drop-ins. Att då ha ännu en 
dragkraft till butiken, menar hon, är ett bra strategiskt drag. 
 
Varumärket  
Holmgren anser att deras varumärke står för att kunden alltid kan hitta allt hon eller han 
söker, eller tom begära något utöver det vanliga. Deras affärsidé är att leva upp till de mycket 
höga krav som kunder ställer på dem och att kunna skaffa fram de mest annorlunda 
böckerna från jordens alla hörn. Varför Akademibokhandeln valde att ta in Wayne’s Coffee 
var för att när det blev klart att Espresso House skulle flytta ut visade de sitt intresse av att 
flytta in, trots tidigare avslag. Akademibokhandeln bestämde sig för att ta in Wayne’s Coffee, 
dels för att de nu hade etablerat sig till ett välkänt varumärke. De ansåg att de kunde dra 
nytta av att inhysa ett kafé som redan hade ett starkt varumärke.  
 
Marknadsföring 
Dock sker det ingen gemensam marknadsföring av samarbetet och all marknadsföring för 
Akademibokhandeln sker centralt. Men på butikens hemsida nämner man Wayne’s Coffee 
och att man kan fika samtidigt som man bläddrar i böckerna.77 Holmgren förklarar det som att 
det inte går att göra gemensam marknadsföring, eftersom Akademibokhandeln måste ses 
som en helhet, och att deras butik i detta fall skulle sticka ut för mycket. 
 
Samarbetet  
Holmgren tycker att samarbetet både är på gott och ont och att de hade svårt att förstå 
varandra i början, men att det nu fungerar bra. De synpunkter de hade på Wayne’s Coffee 
var att deras personal inte alltid uppträdde serviceminded, samt att kvaliteten på deras 
produkter inte alltid var acceptabel. När kunderna var missnöjda hade de vid vissa tillfällen 
ringt till henne och klagat, för att de inte sett att det är Wayne’s Coffee och inte 
Akademibokhandeln det rör sig om. En sådan situation gagnar inte någon, menar hon. Hon 
förklarar att det främst gällde franchisetagaren som tidigare drev kaféet, som hon inte tyckte 
var en tillmötesgående person och att de numera, eftersom de bytt franchisetagare, har ett 
mycket bättre förhållande. Nu har de en öppen dialog med en person som handlar mer 
tillmötesgående. Hon tycker att det är det en viktig fråga att ta tag i ifall Wayne’s Coffee 
skulle råka ut för negativ publicitet.  
 
Krav och kriterier 
Akademibokhandeln vill inte att Wayne’s Coffee spelar pop och rock eller för hög musik i 
kaféet, och så har de krav på att deras personal ska vara serviceminded och 
produktkvaliteten hög. 
 
Effekter 
När det gäller frågan om ekonomisk eller goodwillmässig lönsamhet, anser Holmgren att det 
inte kan mätas, men att det heller inte spelar någon större roll för dem. Hon ser istället enbart 
det positiva i att kunderna tycker om samarbetet. 78 

 

                                                 
77 http://www.akademibokhandeln.se/db/caweb/cc_butik_inform.butik_lista?cbutik=5350   
78 Annika Holmgren - butikschef Akademibokhandeln, intervju 051017 
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4.2.4 Wayne’s Coffee om samarbetet 
 
Vi har intervjuat franchisetagaren Ted Grezewitz,79 som innan var 5 år i ledande position på 
Coffeehouse by George i biografen Skandia. Det samarbetet avvecklades tidigt år 2005 pga. 
att de hade för olika viljor och idéer t.ex. om hur det skulle se ut i lokalen. En typisk kafémiljö 
kanske inte innehåller kraftiga lysrör och popcornmaskiner som låter, vilket ingår i biografens 
naturliga miljö. Därmed fick de inte den kundbeläggning och försäljningsstatistik som de ville 
ha. Han hade vid intervjutillfället börjat i egen regi på Wayne’s för endast en dag sedan, efter 
en månads ”inskolning”, och här följer hans svar på våra frågor. 
 
Motiv och mål 
Motiven till att ha Wayne’s Coffee inne på Akademibokhandeln tror Grezewitz var ett utökat 
kundsegment samt varumärkeskännedom. 
 
Varumärket  
Grezewitz anser att Wayne’s Coffees varumärke står för ett välbeprövat och välorganiserat 
koncept. Konceptet är en modernare syn på kaféer och kaffedrickande, menar han, och ser 
Wayne’s Coffee som ett kafé som ligger i tiden och erbjuder ett hälsosammare alternativ, 
samt försöker anpassa sitt sortiment till efterfrågan lika mycket som att skapa den. Med 
inspiration ifrån Frankrikes och Italiens kafékulturer, tycker han att de skapar en lite 
modernare och sobrare kafémiljö. Varumärket Akademibokhandeln anser han står för en 
bokhandel med ett enormt brett sortiment, där man ifall man letar efter något speciellt 
garanterat alltid kan hitta det där. 
 
Marknadsföring 
När det gäller marknadsföring uttrycker han sin vilja att synas mer än vad de gör idag. Han är 
medveten om att kunderna inte alltid inser att det är Wayne’s Coffee som ligger där. 
Marknadsföring sker idag endast på plats i butik med skyltar vid kaféet och en skylt vid 
butikens fönster utåt. Det största önskemålet skulle dock vara att kaféet skulle ligga vid 
fönstret, så att man kommer åt de passerande potentiella kunderna direkt. Fönsterläget 
skulle även vara idealiskt för att kunna ha en uteservering på somrarna. Men för tillfället nöjer 
han sig med de små ändringar han har planerat som t.ex. små kampanjer i samarbete med 
Akademibokhandeln i form av rabatter osv.  
 
Samarbetet 
Grezewitz upplever samarbetet med Akademibokhandeln som gott hittills, fast han påpekar 
att han ju bara varit där en väldigt kort tid, men han har fortsättningsvis goda förhoppningar 
inför framtiden. Ifall Akademibokhandeln skulle drabbas av negativ publicitet tror han att 
Wayne’s Coffee skulle kunna drabbas av färre kunder, men inte att folk skulle tycka att deras 
kaffe smakar sämre för det. 
 
Krav och kriterier 
Akademibokhandelns krav på Wayne’s Coffee var att låta bli att spela någon pop eller 
hårdrock på kaféet. Han valde att inte spela musik överhuvudtaget, då det kan störa 
kunderna som ofta sitter ner och läser en bok eller en tidning. Det förekommer även 
föreläsningar och möten med kända författare i kaféet, och då upphör hela 
kaféverksamheten eftersom espressomaskinerna och liknande för oljud. Inte heller i dessa 
lokaler kan han därmed få utlopp för sina exakta mål med kaféutseendet i form av dämpad 
belysning och musik, vilket han upplever som nödvändigt ont. Han hoppas att 
Akademibokhandeln i sin tur kommer att förstå hans och hans personals situation, och även 
de anpassa sig. 
 
                                                 
79 Ted Grezewitz - franchisetagare Wayne’s Coffee Akademibokhandeln, intervju 051018 
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Effekter 
Grezewitz tror att de har lika stor ekonomisk nytta av varandra. Hans kalkyler hittills har visat 
på goda möjligheter att behålla bra och förhoppningsvis ökande lönsamhet. Han tycker att 
samarbetet tillför hans företag själva köpet, eftersom varumärket Wayne’s Coffee inte syns 
tillräckligt bra för att dra in egna kunder från gatan. Akademibokhandeln får i sin tur mervärde 
för sina kunder, genom att de i kaféet kan sitta ner och läsa boken de eventuellt vill köpa, 
t.o.m. från pärm till pärm. Det genererar fler köp för dem, tror han, då ett bokköp kräver lite 
tid. Man vill oftast inte stressa genom att på stående fot försöka få en uppfattning om boken, 
utan i lugn och ro kunna ta reda på om det är något man verkligen söker och vill ha. En 
nackdel kan ju vara att det t.ex. kan komma kaffefläckar i böckerna, men å andra sidan 
kommer många av Akademibokhandelns kunder bara och sätter sig, tar ett glas gratis vatten 
och läser någonting, vilket upptar plats, inte genererar pengar för Wayne’s Coffee samt leder 
till att de ändå måste städa efter personen i fråga.80 
 
 
 
 

                                                 
80 Ted Grezewitz - franchisetagare Wayne’s Coffee Akademibokhandeln, intervju 051018 
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4.3 SEB och Wayne’s Coffee 
 

4.3.1 Företagsfakta SEB  
 
SEB bildades år 1972 genom en sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank (grundad 
1856) och Skandinaviska Banken (grundad 1864). Det är en nordeuropeisk finansiell 
koncern för företag, institutioner och privatpersoner som verkar på tio hemmamarknader i 
Norden, Baltikum, Polen, Tyskland och Ukraina. De har drygt 680 bankkontor med cirka 
20.000 anställda och fem miljoner kunder, och finns representerade i ett tjugotal länder 
jorden runt. De har en stark ställning på den nordeuropeiska bankmarknaden med ca 16 
procents marknadsandel i Sverige, ungefär 30 procent i de baltiska länderna, och de är en 
av totalt fem rikstäckande banker i Tyskland. SEB har genom åren vuxit till att bli en ledande 
nordeuropeisk finansiell koncern och firar år 2006 sitt 150-årsjubileum.81 
 

4.3.2 Samarbetet  
 
Samarbetet mellan SEB Sergels Torg och Wayne’s Coffee invigdes i juni 2003. Initiativtagare 
var SEB som då blev det enda bankkontoret i Norden med ett kafé. Idén till samarbetet kom 
från den dåvarande kontorschefen Maria Granö-Isaksson.82 SEB hade sedan några år 
tillbaka haft ett lyckat affärskoncept som hette ”bank-i-butik”, ett koncept där man ställde 
bankomater och ibland personlig betjäning i butiker som 7-Eleven. Granö-Isaksson tyckte att 
konceptet även kunde appliceras på banken åt andra hållet, och därmed vara ”butik-i-bank”. 
Efter att ha avstämt idén med bankens chef, regionchef och affärsutvecklingsavdelning, 
kunde projektet sätta igång. Första kontakten var med en extern leverantör som också, 
liksom Wayne’s Coffee, verkade som en kedja. Förhandlingar pågick fram till juni 2002, men 
efter en överläggning om vad de två företagen strävade efter, kom parterna fram till att de 
inte hade samma idé om samarbetet. Förhandlingarna avslutades därmed och parterna gick 
åt varsitt håll. Efter sommaren 2002 tipsade bankens affärsutvecklingsavdelning om Wayne’s 
Coffee. De båda företagen hade tidigare etablerat ett samarbete under Volvo Ocean Race. 
Det samarbetet inleddes september 2002 och succén var ett faktum, vilket också ledde till att 
kaféet invigdes i SEBs lokaler mindre än ett år senare.83     
 

4.3.3 SEB om samarbetet  
 
I detta avsnitt följer en sammanfattning av vår intervju med Maria Granö-Isaksson, 
distriktschef på SEB i Stockholm, tidigare kontorschef på SEB Sergelstorg. Vi intervjuade 
även Agneta Rudin84 som numera har den senare befattningen. Avsnittet kommer också att 
innehålla inslag av projektprotokollet ”Kaffepaus även för kunder”, skrivet av Granö-Isaksson.  
 

                                                 
81 http://taz.vv.sebank.se/cgi-bin/pts3/pow/wcp/sebgroup.asp?website=TAB1&lang=se 
82 Maria Granö-Isaksson - distriktschef SEB, intervju 051028 
83 Ibid. 
84 Agneta Rudin - kontorschef SEB, intervju 051013 
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Motiv och mål 
När Granö-Isaksson tillträdde sin dåvarande post som kontorschef i januari 2002, såg hon 
potentialen med ett stort utrymme i banken som inte användes för något annat än som 
maskinlobby för bankomater, serviceboxar och insättningsautomater. Hon var medveten om 
att utrymmet hade ett stort kundflöde och bland de bästa A-lägena mitt i centrala Stockholm. 
Den första idén hon fick för att fylla utrymmet var att göra det mer trevligt att vistas där 
genom att ha soffor utplacerade åt kunderna. Det visade sig vara bekymmersamt då 
utrymmet var tillgängligt för kunder dygnet runt, eftersom det slutade med att det smutsades 
ned och förstördes. För att lösa problemet kom hon på idén om en glasad vägg som skiljde 
utrymmet med maskinerna och sofforna åt. Hon ville sedan även placera en kaffemaskin där 
för att göra det ännu trevligare för kunderna. Efter att ha bollat idéer kom hon på konceptet 
”butik-i-bank”. Ett kafé blev det självklara valet och när den första externa leverantören 
kontaktades och denne var väldigt intresserad, särskilt av A-läget, visste Granö-Isaksson att 
idén var rätt tänkt.85 Målet som fastställdes redan då löd; ”En varm bank som behåller och 
attraherar nya relationer.”86 
 
Då samarbetet med den första leverantören inte genomfördes full ut, började hon titta på 
andra intressanta eventuella samarbetsparter. När Wayne’s Coffee blev rekommenderat av 
affärsutvecklingsavdelningen kände hon en trygghet i att SEB tidigare haft ett välfungerande 
samarbete med dem, och efter ett möte med företagets VD kändes det alternativet helt rätt. 
Den tidigare samarbetsparten hade inte känts som en integrerad del av banken, medan hon 
med Wayne’s Coffee kände att de delade fler värden och tänkte på ett liknande sätt. En 
varumärkesprofil av Wayne’s Coffee analyserades dessutom av SEB, och man kom fram till 
att varumärkena fungerade bra ihop. Valet av partner, menar hon, var därför strategiskt och 
väl utvärderat innan.  
 
Det fanns flera motiv till att ett kafé infördes, men det största var att man ville skapa en 
tilltalande miljö som skulle behålla gamla samt attrahera nya kunder. Granö-Isaksson säger 
att hon ville skapa en trevlig miljö, förhöjd kundkvalitet och ge ett mervärde i samband med 
bankbesöket. De lite äldre kunderna som går till stora bankkontor kan ibland tycka att 
utrymmena kan vara olustiga, men att de av tradition gör bankärenden till något viktigt. 
Därför är det viktigt för SEB att skapa en trygg och trevlig miljö, och de försökte med ett kafé 
att skapa detta, vilket också har visat sig vara uppskattat av dessa kunder. Ett annat motiv 
var att få nya kunder, som inte redan är SEBs, att göra uttag. För när en kund från en annan 
bank gör ett uttag ur en bankomat på SEB, betalar kundens bank ett visst krontal för varje 
transaktion till SEB. 
 
Varumärket  
Granö-Isaksson tycker att SEB står för en modern bank som ligger i framkant med dagens 
och morgondagens teknik, och är närvarande i nya sammanhang. Hon tycker att Wayne’s 
Coffee står för samma värden men i en annan bransch, och ser dem som en modern 
kaffeleverantör som går lite nya vägar och vågar prova nya saker. De hoppades att det 
goodwillmässigt och varumärkesmässigt skulle få starka effekter, då detta ansågs vara en 
varumärkesstärkande aktivitet. Det var strategiskt viktigt att det nya kaféet skulle attrahera 
kunder men inte störa deras varumärke.  
 
Marknadsföring 
Den marknadsföring som skedde i början var genom en artikel i Dagens Industri och en del 
Sales Promotion. Idag sker marknadsföring endast på plats i banken, med skyltar som 
Wayne’s Coffee har satt upp. Kaféet ligger placerat vid fönstret och kan ses av alla som 
passerar banken. Enligt den nuvarande kontorschef Agneta Rudin, ligger flödet av människor 
utanför banken på en normal vardag mellan 50-100.000 och en helg på ca 200.000.  
                                                 
85 Maria Granö-Isaksson - distriktschef SEB, intervju 051028 
86 Projektprotokoll Kaffepaus även för kunder, Maria Granö-Isaksson, SEB 
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Samarbetet 
Granö-Isaksson upplevde samarbetet friktionsfritt, kreativt och väldigt positivt. Hon upplevde 
inga större problem eller misslyckanden kring samarbetet annat än att det delvis tog för lång 
tid att genomföra ändringar. Men det var främst hos SEB själva pga. att detta var ”en liten 
fråga i ett stort företag”, som hon uttrycker det. Eftersom SEB är en bank så var de tvungna 
att följa vissa bestämmelser som olika policyfrågor, säkerhet, avtal, teknik, bygglayout, 
varumärkes- och marknadskoncept. Därmed var mycket av samarbetet från början formellt, 
men också mycket professionellt och glädjefullt, tillägger hon.87 SEB använder den nya 
mötesplatsen Wayne’s Coffee till husaffärer med fastighetsmäklare, utländska 
bankbesökare, inledning på rådgivningsbesöket, relationsbyggande möten, 
kundreklamationer och personalmöten.88 
 
Krav och kriterier 
Det främsta kravet SEB hade var att kaféet inte skulle drivas på franchisebasis utan centralt 
från huvudkontoret. SEB ansåg att det var lättare att hantera frågor gällande samarbetet med 
huvudägarna och inte en franchisetagare, vilket de ansåg vara riskfyllt. Det var viktigt, menar 
Granö-Isaksson, att man visste vem man skulle ha en dialog med redan från början. Andra 
krav och kriterier som SEB hade på Wayne’s Coffee gällde inredning och sortiment. Diverse 
samtal och kompromisser ledde till det slutliga resultatet som båda parter till sist var nöjda 
med. Hon tyckte att resultatet blev över förväntan och att kaféet passade in väldigt bra, 
dessutom fanns glasväggen för att hindra otillbörliga att ta sig in på nätterna.  
 
Effekter 
En viktig effekt av samarbetet blev, som SEB också ville, att det stora bankkontoret numera 
ofta upplevs personligt och varmt. Kunderna har varit väldigt positiva till att SEB numera har 
ett kafé som en extern aktör. De blir extra glada då de som nya kunder, förmånskunder eller 
vid gottgörande efter något tekniskt fel, får Wayne’s Coffee-checkar av SEB-personalen. 
Granö-Isaksson menar att man genom detta ger kunden ett mervärde.  
 
En annan effekt av samarbetet var att bankomatuttagen ökade till en sådan grad de hade 
önskat. De följde transaktionerna noggrant under ett år, och det visade sig att det var en hög 
tillströmning och glädjande nog för SEB, var det främst kunder från andra banker. 
Samarbetet har även visat sig vara ett stort tillfälle att attrahera ungdomar, vilka är nästa 
generations bankkunder, till kaféet och banken. Av dessa skäl valde SEB att inleda ett nytt 
samarbete med Wayne’s Coffee på bankkontoret vid Avenyn i Göteborg. ”Det gäller att 
utnyttja de A-lägen man har för hög kundtillströmning”, avslutar Granö-Isaksson.89 
 
 

                                                 
87 Maria Granö-Isaksson - distriktschef SEB, intervju 051028 
88 Projektprotokoll Kaffepaus även för kunder, Maria Granö-Isaksson, SEB 
89 Maria Granö-Isaksson - distriktschef SEB, intervju 051028 
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4.3.4 Wayne’s Coffee om samarbetet 
 
Vi har intervjuat store manager Lovisa Karlsson90 på Wayne’s Coffee i SEB Sergels Torg, 
som tillträtt sin post i oktober år 2005, och nedan följer en sammanfattning av den intervjun.  
 
Motiv och mål 
Hon tror att målet med samarbetet är att de hjälper varandra och att båda får ut någonting av 
det.  
 
Varumärket  
Karlsson tycker att varumärket Wayne’s Coffee står för bra kaffe, och att det känns 
amerikanskt fastän det är svenskt. Hon associerar inget annat till varumärket SEB än att det 
är en bank bland andra banker.  
 
Marknadsföring 
Det sker ingen marknadsföring tillsammans med SEB annat än att de har skyltar på plats. 
Dessutom sköter Wayne’s Coffee alla sina kampanjer centralt, vilket inte ger utrymme för 
dem att marknadsföra sig själva. Lokalt har de sina stamkunder som de har e-postutskick till 
en gång i månaden. Hon tycker att de syns relativt bra i SEBs lokaler, men anser att 
Wayne’s Coffee i allmänhet inte är särskilt bra på att synas på de platser de befinner sig.  
 
Samarbetet 
Karlsson tycker att samarbetet fungerar bra. Hon förklarar dock att hon inte hunnit få så 
mycket kontakt med SEB än, eftersom hon nyligen tillträtt sin tjänst, men att de får ett positivt 
bemötande. Hon tror dock att de tidigare har haft ett ganska personligt samarbete, för hon 
har hört att personalen festat ihop och att Wayne’s Coffee har fått vara med på bankens 
fester, som ett team.  
 
Krav och kriterier 
Några särskilda krav och kriterier har de inte på varandra, förutom att de inte får spela för 
hög musik. Karlsson förklarar dock att de är försiktiga när de använder sitt lager och sin 
toalett som finns i bankens utrymmen, och att de försöker att inte stöka till alltför mycket. Hon 
menar att sköter de sig, behövs det inte ställas några vidare krav på dem.  
 
Effekter 
Det lönar sig att finnas på ett sådant A-läge, tror Karlsson. Effekten av samarbetet är att de 
får ett ökat kundsegment genom att många går till Wayne’s Coffee och sätter sig en stund, 
vare sig de ska göra eller har gjort sina bankärenden. En annan effekt är att det ökar 
kännedomen om Wayne’s Coffee hos SEBs personal, vilka många gånger står för halva 
deras försäljning, och de har visat sig gå till andra Wayne’s Coffee också på fritiden. Detta 
gäller även andra kunder som får en ökad kännedom om varumärket och kanske väljer det 
för att det känns bekant.91 
 
 
 

                                                 
90 Lovisa Karlsson - store manager Wayne’s Coffee SEB, intervju 051128 
91 Ibid. 
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4.4 Planet Fitness och Wayne’s Coffee 
 
En annan ny sametablering för Wayne’s Coffee är den med gymmet Planet Fitness. 
Dessvärre var inte Wayne’s Coffee samarbetsvilliga med oss på det stället, utan drog sig ur. 
 

4.4.1 Företagsfakta Planet Fitness  
 
Planeta Fitness startade i Ryssland för femton år sedan, och det finns idag runt 35 stycken i 
den regionen plus Baltikum, varav enbart två är franchising. Gymmet startade i dess 
nuvarande regi på Sveavägen 165 hösten 2004, som den första etableringen i Sverige. Det 
finns fyra administrativt anställda och med alla deltids- och frilansanställda passinstruktörer, 
är de sammanlagt femton stycken. När deras huvudägare öppnar anläggningar är 
kafébarerna ömsom egna och ömsom franchising.  
 

4.4.2 Samarbetet  
 
Wayne’s Coffee har funnits i Planet Fitness lokaler sedan sensommaren år 2005. Innan 
diskuterades även att öppna ett eget kafé, men de satsade istället på att få igång 
kärnverksamheten först, eftersom de inte kunde flyga in kunnandet från Ryssland, bl.a. pga. 
språket. Det var inte så många kaféer som var intresserade av att öppna på det avskilda 
läget som Norrtull är idag, men området håller på att utvecklas med mycket byggplaner bl.a. 
på KI, vilket ger goda förhoppningar inför framtiden. Planet Fitness general manager Patrik 
Andreasson började uppvakta Wayne’s eftersom de kändes som den kafékedja som skulle 
kunna passa in och vara med dem hela vägen i den pågående processen, både inom 
företaget och i omvärlden.92 
 

4.4.3 Planet Fitness om samarbetet 
 
Här följer intervjun vi gjorde med marknadsföraren Stefan Kragh93 på Planet Fitness. 
 
Motiv och mål 
Efter öppningen låg Planet Fitness ganska länge utan det utlovade fiket, så de letade 
intensivt efter ett passande kafé för att uppfylla det strategiska målet att tillhandahålla den 
kundservicen de saknade. De prövade catering några dagar, men blev då väldigt medvetna 
om hur dyrt det var att tillhandahålla mackor. Motivet till att ta in Wayne’s Coffee var att ge en 
trygghetskänsla hos kunderna, och en plats de kunde befinna sig på innan och efter 
träningen utan att bara behöva sitta i entrén. Planet Fitness vill inte vara en in-och-ut-
verksamhet, utan vill skapa en trivsam oas i ett stressat samhälle. 
 
Varumärket 
Varumärket Planet Fitness står främst för fitness, det är hjärtat i hela verksamheten. Kragh 
anser att det känns bra att återuppliva det fenomenet i gymbranschen, som enligt honom 
blivit allt för koncentrerad på muskelbyggandet. Varumärket står för ett alternativt gym och en 
fullutbudsklubb, som är summan av alla sina medlemmar. Han anser att deras identitet 
formas efter vilka som dyker upp där och hur de måste utforma sina pass efter dem. Han 
beskriver att de har fokus på design och tillhandahåller fria handdukar, vilket ger mervärden 

                                                 
92 Stefan Kragh - marknadsförare Planet Fitness, intervju 051117 
93 Ibid. 
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och upprätthåller dem på en viss nivå, och han tycker sig därmed också se en positiv trend i 
ökat kundantal. Kragh menar att Planet Fitness ännu är relativt anonyma och att få känner till 
att de kommer från Ryssland, vilket därför inte ger några eventuella negativa associationer 
som skulle kunna försvåra deras varumärkesbyggande. Han tror att samarbetet kommer att 
öka kännedomen om deras varumärke, dock inte i så stor utsträckning via Wayne’s Coffees 
hemsida eller länkutbyte. Bara tre av hundrafemtio känner i dagsläget till Planet Fitness, och 
han gissar att deras associationer med Wayne’s Coffee ännu inte är så starka, utan att de 
själva har egna basvärden. Däremot fortsätter han med att kunderna nog lättare kan 
konkretisera vad Planet Fitness handlar om i och med samarbetet med kaffekedjan, att de är 
det här öppna, hjärtliga och ganska lediga stället att vara på. Eftersom Wayne’s Coffee redan 
är så väldefinierade ser han ingen risk för sammanväxling av varumärkena i och med deras 
co-branding. Wayne’s Coffee tycker han står för pionjärskap, eftersom de var först med att 
servera latte på bred front; ”De kunde föra in och förfina och raffinera det svenska 
kaffeälskandet och masskommunicera det”. De har en tendens att sätta en lokal prägel på 
och samtidigt smälta ihop rätt bra vart de är hamnar, fortsätter han. Han anser att Wayne’s 
Coffee rörande kännedom kan jämföras med amerikanska Starbucks, och att de har förfinat 
sitt sortiment så mycket att det känns som en självklarhet att vara ett team med dem. Deras 
gemensamma värden är den goda assimileringsviljan. 
 
Marknadsföring 
Planet Fitness har kontakt med Wayne’s Coffees marknadschef Per Grankvist angående 
PR-material som flygblad, vepor och annonsering i lokalen. Passande nog är deras grafiska 
material ganska lika, vilket gör det rätt enkelt att sätta ihop dem med varandra. 
Varumärkesstrategerna på Brindfors tycker att Planet Fitness borde renodla sitt varumärke, 
men själva ser de inga problem så länge de tillgodoser behoven hos medlemmarna. 
 
Samarbetet 
Kragh anser Wayne’s Coffee ger ett autentiskt värde och en lokal prägel, trots att de är 
Sveriges största kafékedja, och tillägger att de själva därmed också får en bättre och mer 
hemtam image. Han berömmer Wayne’s Cofee i nästa andetag för deras professionalitet och 
fantastiska produkt, baristakunnande och renodlade koncept. Det gör stor skillnad att arbeta 
med proffs som man har förtroende för, ”så att man inte får in nåt halvdant från början”, 
menar han.  
 
Krav och kriterier 
De hade inte så hårt formaliserade krav och kriterier på varandra i början, utan de 
diskuterade bara med Grankvist hur affischeringen skulle synkas, vilket ledde till lite dispyter 
eftersom de inte hade tänkt igenom situationen ordentligt. Wayne’s Coffee har i övrigt visat 
sig lyhörda för Planet Fitness produkt och öppna för förslag, eftersom en av deras personliga 
tränare fått vara med och diskutera och anpassa menyerna med shakes och annat GI-riktigt. 
Kunden får en bra och positiv final på upplevelsen här, i och med att han eller hon kan få i 
sig nyttigheter direkt efter träningen, vilket är en viktig del av fitness.  
 
Effekter 
Kragh tycker det är mycket positivt att associeras med det starka varumärket Wayne’s 
Coffee och dra nytta av deras goodwill och värden. Effekten av samarbetet har varit att de 
lyckats skapa en familjär känsla t.ex. med många kontorsmänniskor som blivit stamkunder 
och kommer över i samband med jobbet, tar en latte och umgås med personalen. Därmed 
utökas deras kundsegment så att det inte enbart är personer som ska träna som befinner sig 
där, vilket ger sin prägel till stället. Wayne’s Coffee avlastar dessutom Planet Fitness 
personal med fruktförsäljningen och ger samtidigt ett mervärde i och med att Norrtull idag 
ännu är ett ödeland gällande lunchställen.94 
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4.5 Konserthuset och Wayne’s Coffee 
 

4.5.1 Företagsfakta Konserthuset  
 
Konserthuset som ritades av Ivar Tengbom (1878–1968), en av dåtidens ledande arkitekter, 
invigdes år 1926 och ägs av Stockholms Konserthusstiftelse. Huset är känt över hela världen 
som platsen för den årliga nobelprisutdelningen, och arrangerar ca 110 konserter per år, 
varav ca 35 är skolkonserter, med den egna symfoniorkestern Kungliga Filharmoniska 
Orkestern i Stockholm. Med andra ensembler arrangerar stiftelsen ytterligare ca 50 konserter 
om året inom symfonisk musik, kammarmusik och jazz. Under perioden 1993-2001 utfördes 
det i omgångar omfattande renoveringsarbeten i Konserthuset, finansierade genom extra 
bidrag från landstinget.95  
  

4.5.2 Samarbetet  
 
Samarbetet mellan Konserthuset och Wayne’s Coffee startade i september 2004. 
Initiativtagare var Konserthuset som redan för tolv år sedan hade inhyst ett kafé, men det 
avvecklades i samband med att deras biljettkontor skulle omlokaliseras. Det nya 
biljettkontoret invigdes våren 1996. Idén om att ha ett kafé i lokalen föddes när man såg den 
växande coffee shop-kulturen få fäste i Sverige.  När de bestämde sig för att ta in ett kafé 
ville de ha en större etablerad kedja att driva det, och valde därför att samarbeta med 
Wayne’s Coffee.96  
 

4.5.3 Konserthuset om samarbetet  
 
Vi har via e-post fått våra frågor besvarade av Konserthusets marknadschef Lotta 
Bjelkeborn.97 Hon var anställd i huset redan innan samarbetet med Wayne’s Coffee 
påbörjades, men hamnade på sin nuvarande befattning efter att det inletts.  
 
Motiv och mål 
Det största motivet för Konserthuset att ta in ett kafé var för att de ville profilera sig, inte bara 
som konserthus, utan även som en mötesplats. Bjelkeborn skriver att de vill skapa en varm 
och välkomnande atmosfär och att de på många olika sätt försöker signalera det budskapet. 
Deras centrala läge gjorde att det kändes mer intressant att ha ett kafé i deras lokaler än 
någon annan verksamhet. Kaféet blev även ett självklart val eftersom målet var att de ville 
skapa liv och rörelse på ett positivt sätt, och locka in en yngre målgrupp i huset. Beslutet att 
ha ett kafé var alltså inte en tillfällighet, utan en medveten strategi tagen av 
Konserthuschefen Stefan Forsberg, som ansåg att detta skulle medföra en positiv 
synergieffekt.  
 
Varumärket  
Bjelkeborn tycker att Konserthuset som varumärke står för en varm och välkomnande 
mötesplats som tillför musikupplevelser av högsta kvalitet, allt från klassisk musik för 
symfoniorkester, jazz och kammarmusik, till musik för barn. Hon nämner att hela 
verksamheten och allt de gör i huset, är varumärkesstärkande. Hon tycker att Wayne’s 
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96 Lotta Bjelkeborn - marknadschef Konserthuset, e-postsvar 051202 
97 Ibid. 
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Coffee som varumärke står för gott kaffe, god mat och en skön kafémiljö, och tycker att de 
delar gemensamma värden som kvalitet och service. Vid val av samarbetspartner 
undersöktes flera alternativ. Wayne’s Coffee visade sig passa väl med Konserthusets profil, 
främst gällande den estetiska utformningen och det tilltalande utbudet. De fann även en 
öppen attityd hos dem, till den för Konserthuset viktiga profilfrågan rörande musikvalet. 
 
Marknadsföring 
Marknadsföring kring samarbetet har i början framförallt varit PR, och därefter affischering 
runt huset. Emellanåt köper även Wayne’s Coffee annonsplats i deras tidning Lyssna, som 
ges ut fyra gånger per år.  
 
Samarbetet  
Bjelkeborn upplever samarbetet med Wayne’s Coffee mycket positivt. Hon förklarar att de 
mestadels har ett informellt samarbete, men att formella möten också förekommer. Vidare 
säger hon att eftersom samarbetet fortfarande är så pass nytt, har de inte stött på några 
direkta misslyckanden.  
 
Krav och kriterier 
Att det gått så bra hittills kan bero på att de redan från början ställde krav på Wayne’s 
Coffee, just för att slippa några oklarheter i ett senare skede. De krav Konserthuset ställde 
gällde endast musikvalet. De var bestämda i frågan att det enbart skulle spelas klassisk 
musik och jazz. Det kravet mottogs utan några problem av samarbetsparten, som idag spelar 
den musik som Konserthuset väljer åt dem.  
 
Effekter 
Hon tycker att samarbetet har gett mycket goodwill och att Konserthuset får ett mervärde 
genom att de kan erbjuda något extra, och inte enbart vara ett konserthus. Även för 
personalen i huset har samarbetet blivit positivt, genom att de numera kan mötas på ett 
informellt sätt när de handlar mat eller kaffe. Kundernas reaktioner kring samarbetet har varit 
väldigt positiva, skriver Bjelkeborn. Hon nämner även att de numera har börjat få in ett yngre 
klientel i huset, precis som de hoppades. Hon tycker att samarbetet har ökat kännedomen 
om Konserthuset som varumärke, genom att Wayne’s Coffee befinner sig där. Väl inne kan 
man ta del av tryckt informationsmaterial och affischer, och notera att biljettförsäljning pågår. 
Hon skriver även att alla delar i byggandet av positiva värderingar kring deras varumärke är 
viktiga för kundlojaliteten, men menar också att deras varumärke är tillräckligt starkt för att 
stå ensamt.98 
 

 
Jag vet att många i Konserthusets publik uppfattar samarbetet 
mycket positivt och associerar det till varumärket ”Det öppna 
Konserthuset – mötesplatsen”. En del av Konserthusets mycket 
trogna publik har dock sedan länge en mycket stark och positiv 
koppling till oss, som knappast påverkas av café eller inte.  

                   (Lotta Bjelkeborn)  

                                                 
98 Lotta Bjelkeborn - marknadschef Konserthuset, e-postsvar 051202 
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4.5.4 Wayne’s Coffee om samarbetet 
 
Vi har intervjuat franchisetagaren Anna-Karin Bassili99, som hamnade på Wayne’s Coffee 
genom att hon blev intresserad av den växande kafékulturen i Sverige, och själv ville ta del 
av den. Hon valde Wayne’s Coffee pga. att de är störst och också gav möjlighet till 
franchising.  
 
Motiv och mål 
Bassili tror att Wayne’s Coffees mål med att gå in i Konserthuset är att de vill finnas på så 
många platser som möjligt. De försöker dessutom alltid skapa samma upplevelse vare sig 
det är i Göteborg, Umeå eller Stockholm. Det enda målet hon tror att Konserthuset hade för 
samarbetet var att de ville ha in ett kafé, men att motivet bakom att ta in just Wayne’s Coffee 
var att det är en stor kedja, och att det i sig medför en trygghet och kännedom.  
 
Varumärket  
Enligt Bassili står Wayne’s Coffee för ett stabilt varumärke. Hon menar att man som kund vet 
vad man kan förvänta sig, och att varumärket genom detta har blivit starkt, efter tio år på 
marknaden. Hon tycker att Konserthuset som varumärke står för att sprida kännedom om 
klassisk musik, och att deras delade värden och mål är att skapa en lugn och skön atmosfär.  
 
Marknadsföring 
Den marknadsföring som sker är mestadels på plats i lokalen genom skyltning vid fönster 
och genom flygblad som delas ut vid kampanjer. Marknadsföringen som sker utåt är via 
Konserthusets tidning Lyssna. Hon uttrycker dock sin önskan att synas mer på plats främst 
genom att få en till vägg utåt att ha skyltar på, men också genom att ingångarna borde synas 
tydligare. Deras varumärkesstärkande aktiviteter sker endast via huvudkontoret, där de 
centralt bestämmer vilka kampanjer som skall presenteras. Den sista tiden har dessa 
kampanjer varit en gång per månad, där de har varvat med presentation av ett nytt te eller en 
smaksatt latte. Egna varumärkesstärkande aktiviteter finns det inget utrymme för.  
 
Samarbetet  
Bassili upplever samarbetet väldigt positivt och tycker att de har en öppen dialog. För att 
lyckas med samarbetet försöker hon hålla sin personal uppdaterad om vad som händer i 
huset, och var saker och ting ligger. Dessutom försöker hon alltid se till att hon har personal 
så det räcker, samt att de sköter sig bra. Hon nämner att hon är medveten om hur det kan 
påverka Konserthuset negativt om kaféet inte sköts bra, men säger också att det är en 
ständig process som de båda måste hjälpas åt att arbeta på. Det är viktigt för henne att 
Konserthuset också kan vara tillmötesgående när det gäller att låta Wayne’s Coffees kunder 
sitta även på deras ytor, när det är hårt tryck i kaféet. 
 
Hittills ser hon inga misslyckanden i deras gemensamma mål, och menar att de har ett 
förtroendefullt samarbete. I allmänhet tycker hon att de får ett positivt bemötande av 
Konserthuset, men att det ibland kan uppkomma lite friktion just när de har många kunder. 
Hon pekar på att det handlar om en vanesak, och att det för en sådan gammal organisation 
som Konserthuset, kan tyckas bli stökigt med för mycket folk i lokalen. Men lösningen är att 
ha en öppen dialog med sin samarbetspartner; med det kan man lösa det mesta anser hon.  
 
Krav och kriterier 
De krav och kriterier de haft på Konserthuset har mestadels varit gällande utnyttjande av 
fönster och annonsering. 
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Effekter 
Bassili tror att de gagnas lika mycket av samarbetet, men på olika sätt. Hon tror att de själva 
gagnas ekonomiskt av konsertkvällarna, för att det drar kunder också till dem. Hon tycker att 
Wayne’s Coffee tillför Konserthuset en öppnare atmosfär. Helt plötsligt är huset öppet sju 
dagar i veckan och det blir ett helt annat liv, menar hon. Konserthuset medför i sin tur en 
lugnare atmosfär, särskilt eftersom de spelar klassisk musik, som inte finns hos något annat 
Wayne’s Coffee. För Konserthusets del medför kaféet ett trevligt ställe att vänta och koppla 
av på innan man går på konsert. Hon nämner också att det finns möjlighet att gå utanför 
huset då det ligger i en central stadsdel, men att det också kan vara skönt att sitta i lokalen 
och höra när det ringer innan man går upp, så man slipper jäkta. 
 
Bassili har fått uppfattningen att kunderna upplever samarbetet väldigt positivt men kan inte 
säga om det har påverkat deras associationer till varumärket, mycket pga. att samarbetet är 
så pass nytt. Hon tycker däremot att samarbetet har ökat både kännedomen om deras 
varumärke och kundsegmentet, främst till ett annat klientel. Det klientelet, menar hon, är en 
lite äldre publik som vanligtvis kanske inte går på kaféer som Wayne’s Coffee, men som 
genom samarbetet fått kännedom om varumärket och numera kanske väljer att gå dit för att 
det känns bekant.100 
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4.6 C/o Stockholm och Sosta 
 

4.6.1 Företagsfakta c/o Stockholm  
 
C/o Stockholm ligger på Götgatan 30 och är en ca 400 kvadratmeter stor butik med makeup, 
hudvård, hårvård, smycken, väskor, solglasögon m.m., som öppnade våren 2001. Deras 
filosofi är ”Surfing the urban waves”, och de strävar efter att erbjuda ett spännande utbud av 
sådana produkter och en fulländad mötesplats för människor som lever ett aktivt storstadsliv. 
De inhyser Sosta espressobar och på nedre plan salongen Hårgänget, för att ge sina kunder 
denna helhetsupplevelse.101 Det är ett nytt koncept och det finns i dagsläget ingen annan 
med likadan sammansättning av sortiment produkter, utförande av tjänster samt äta och 
dricka.102 
 

4.6.2 Företagsfakta Sosta 
 
Sosta är en espressobar som har funnits sedan 1998, men tidigare under namnet Pintorps 
smörgås & espressobar AB. Företaget har en styrelse som består av tre medlemmar, varav 
en står som ägare.103 Det finns sammanlagt tre Sostabarer, varav en ligger i c/o Stockholms 
butik på Götgatan och de andra två på Sveavägen respektive Jakobsbergsgatan. Kedjan 
strävar efter en internationell prägel med Italien som inspiration för utbudet.104 
 

4.6.3 Samarbetet   
 
Sosta har funnits i c/o Stockholms lokaler sen den 1 september 2003, på initiativ av butiken. 
C/o Stockholm har tidigare haft ett samarbete med sushirestaurangen Depå, men de visade 
sig ha en annan målgrupp. De kände att Sosta istället skulle passa in jättebra, i och med att 
deras koncept också är lite annorlunda, så de flyttade in ett halvår efter att Depå flyttat ut. 
Andra kafékedjor analyserades också, men Wayne’s Coffee finns t.ex. redan på Götgatan, 
och utöver dem finns inte så många kafékedjor utom Thelins att välja bland. Ett annat 
alternativ hade varit att driva ett eget kafé, men det hade krävt för mycket resurser. De 
bevakade Sosta en tid innan de frågade ifall de skulle vilja hyra in sig. Sosta är dessutom 
mer lättskött t.ex. med tilltugg som värms i ugn, istället för mat som kräver hela 
köksutrustningar och bildar stekos och fettpartiklar i luften. Dessutom ser 
Hälsovårdsmyndigheten med mer kritiska ögon på en sådan verksamhet.105 
 

                                                 
101 http://www.costockholm.se 051206 kl.14:43 
102 Claudia Fried - butikschef c/o Stockholm, intervju 051020 
103http://www.ad.se/index.php?loginkey=538F509BBF2FE443689AFEFA3E628B3A6B364030BC6E7D5C6072AD
E9553D37CA391AC78BE210870250EA0E322AADB137  
104 http://www.sostabar.com 
105 Claudia Fried - butikschef c/o Stockholm, intervju 051020 
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4.6.4 c/o Stockholm om samarbetet  
 
Vi fick en intervju med butikschef Claudia Fried106, och hennes åsikter och upplevelser om 
co-brandingen följer härefter. 
 
Motiv och mål 
Det största målet med samarbetet var att finslipa c/o Stockholms eget koncept i och med 
Sostas ankomst, för att det skulle bli mer sammanhållet och tydligare, och därmed bättre. Ett 
motiv var dessutom att hon anser dem ha stans godaste kaffe och bakverk, samt trevlig 
personal. 
 
Varumärket 
Fried tycker att c/o Stockholm står för en internationell känsla och de ser på sitt varumärke 
som osvenskt, vilket passar utmärkt eftersom Sosta gör detsamma. Det ska kännas som 
man har åkt utomlands när man kommer in i butiken. Sosta har överhuvudtaget samma 
värden och värderingar som dem, vilket gör att samarbetet känns så självklart. Svenskarnas 
fikatraditioner är att sitta länge och suga på sin kopp kaffe eller te, medan de italienska 
espressobarerna enligt tradition står för en snabb, liten kopp på stående fot.  
 
Marknadsföring 
Det är Fried själv som sköter marknadsföringen genom att anlita olika reklambyråer. Den 
enda marknadsföringen om co-brandingen finns i butiken och skyltfönstren, samt på 
hemsidan, som de satsat mycket på. C/o Stockholm har blivit så pass etablerade att de 
numera inte behöver betala för annonsplats. Varje gång de gör något nytt marknadsförs det, 
för nyhetsvärdet är väldigt viktigt för dem, och eftersom Sosta nu är etablerade där, krävs 
ingen sådan press. De gjorde en marknadsundersökning för tre år sedan, då det avslöjades 
att ungefär 70 procent av deras besökare bor i området, 27 procent i resten av Stockholm 
och 3 procent i resten av Sverige. I frågan om kännedomen om c/o Stockholm kom 
rangordnat högst upp att kunderna läst om dem eller någon speciell produkt, därefter word-
of-mouth och sist att de bara passerat platsen slumpmässigt. Sosta har sin egen 
marknadsföring, men de har samma åsikt som c/o Stockholm i den frågan, med andra ord är 
den sparsmakad. 
 
Samarbetet 
Samarbetet upplevs jättebra och lyckat, och det har fungerat enligt planerna. En eventuell 
risk är ifall Sosta skulle börja associeras med negativa egenskaper som dålig service eller 
dåliga produkter, tycker hon. Men har man, som c/o Stockholm, bevakat sin blivande 
samarbetspartner innan, så litar man på att det ska fungera därefter.  
 
Krav och kriterier 
Kravet på Sosta är att de ska upprätthålla samma goda service och kvalitet som de gör i 
dagsläget. Sosta har uttryckt sin vilja att ha en egen ingång mot gatan, eftersom vissa killar 
ser det som ett hinder att ta sig in genom halva parfymeributiken innan de når sitt mål. 
Processen med en egen dörr har tagit rätt lång tid eftersom huset är k-märkt, men det är i 
dagsläget beviljat. Fried säger att de tror så pass mycket på sin affärsidé att de kommer 
locka till sig Sostas kunder även efter ombyggnationen.  
 
Effekter 
Effekten av samarbetet har enligt Fried blivit att de numera har ett helhetskoncept med 
internationell prägel. C/o Stockholm har ett brett kundregister och majoriteten är av samma 
typ som Sostas; unga, trendiga och köpstarka. Hon ser dock att deras kundsegment 

                                                 
106 Claudia Fried - butikschef c/o Stockholm, intervju 051020 
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utvidgats eftersom det mest kommer in killar och män till Sosta, vilka har en trogen 
kundkrets. En krydda i den är de äldre, italienska männen som kommer in för sitt dagliga 
kaffe, och på så vis bidrar med en mer internationell och speciell stämning i butiken. 
Eftersom det är öppen planlösning i lokalen så har Sostas kunder stor möjlighet att vila 
ögonen på c/o Stockholms produkter, och på så vis skapa nya behov. De har börjat ta in 
produkter för män sen Sosta kom, för att få en möjlighet att även tjäna på deras kunder. En 
bra möjlighet, tycker Fried, är när någon som kommer in och tar en kaffe på Sosta kommer 
på att de t.ex. behöver köpa en födelsedagspresent, och börjar se sig om efter det samtidigt. 
Kundlojaliteten är dessvärre rätt låg eftersom det inte direkt handlar om 
högengagemangsvaror, så de får ständigt nya kunder. Det utvidgade kundsegmentet har 
ökat försäljningen med 20 procent.107 
 

4.6.5 Sosta om samarbetet 
 
Ägaren Johan Torpestad108 tog sig tid för ett kort samtal, och detta var vad som framkom. 
Han ser Sostas inhysning i c/o Sthlm bara som en relativt billig hyresplats i ett A-läge. I 
början var det mera ett gemensamt jippo, där killar bl.a. kunde få kondomer tilldelat sig. Nu 
har det blivit mer som separata butiker med olika klientel; tjejer på c/o Stockholm och killar 
på Sosta. Sosta har ansökt om en egen dörr ut mot Götgatan och har nyligen fått det 
godkänt, vilket är ytterligare ett bevis på "separationen". Tidigare fanns Depå i Sostas 
nuvarande lokaler och det var samma effekt där, att de mest hade skilda kunder. Därför 
tycker Torpestad att det är extra viktigt att de nu ska få en egen dörr, eftersom det annars 
kan finnas ett motstånd bland deras kunder att gå in via c/o Stockholms lokaler.109 
 

                                                 
107 Claudia Fried - butikschef c/o Stockholm, intervju 051020 
108 Johan Torpestad - ägare Sosta, samtal 051019 
109 Ibid. 
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4.7 3 och Espresso House  
 

4.7.1 Företagsfakta 3 
 
Företaget 3 startade i december 2000 då de fick sin licens för nästa generations 
mobiltelefoni i Sverige. I dagsläget är det fyra företag som fått en 3G-licens av staten. 
Företaget 3 erbjuder mobil video och andra mobila tjänster i ett antal länder. I Sverige och 
Danmark ägs 3 av Hutchison Whampoa (60 procent) och Investor AB (40 procent), som 
båda besitter världsledande industriell och teknologisk erfarenhet. Deras vision är ”Pionjärer 
för ett bättre mobilt liv”. Det jobbar idag ungefär 700 personer inom 3 i Sverige, och 
kundantalet runt om i världen har i januari 2005 beräknats uppgå till 6,8 miljoner.110  
 
3s partnersamarbeten är en mycket viktig del i deras utveckling och de har en stark tro på att 
partners av olika slag är en nyckel till framgång. De arbetar alltid nära sina partners och 
strävar efter att ha en öppen och långsiktig samarbetsmodell. De finns i Sverige, Italien, 
Storbritannien, Danmark, Australien, Hongkong, Irland, Israel och Österrike. 3 är inne i en 
mycket expansiv fas och satsar stora resurser på allt från varumärkesbyggande kampanjer 
till offensiva säljaktiviteter.111  
 

4.7.2 Företagsfakta Espresso House 
 
Espresso House grundades av Elisabet och Charles Asker med ambitionen att skapa något 
helt nytt i kafébranschen och mottot ”The ultimate coffee shop”. Det första kaféet öppnade 
våren 1996 i Lund, och det blev lika framgångsrikt som de hoppats på, så kort därefter 
öppnade ett till. Så har utvecklingen fortsatt, att nya kaféer har planerats direkt efter 
öppnandet av ännu en lyckad dito. Espresso House finns idag förutom i Lund i Göteborg, 
Malmö, Linköping, Köpenhamn och Stockholm, på sammanlagt 22 ställen. Deras 
kännetecken är centrala lägen, långa öppettider, hög servicenivå, förstklassig kvalitet och 
trendbrytande inredning.112 Huvudkontoret i Malmö drivs av en VD, en operativ chef, en 
produkt- och marknadschef, två ekonomer, en etableringsansvarig samt en nyanställd 
projektledare för byggen.113 
 

4.7.3 Samarbetet  
 
Espresso House flyttade in i 3s butik vid Stureplan den 15 augusti år 2005, efter att 3 tagit 
kontakt och frågat om de var villiga att ingå i co-branding med dem. 3 hade redan tidigare 
diskuterat ett liknande projekt för en butik i Göteborg, men i det fallet flyttade de till en mindre 
lokal istället. Tanken på att inhysa ett kafé fanns redan när de byggde Stureplansbutiken, 
men då var tillfället inte rätt.114 Första kontakten som 3 hade med Espresso House var något 
de kallade ”3 bjuder på latte”, vilket innebar att de haffade presumtiva kunder på stan och tog 
med sig dem in i Espresso House där de skulle få en gratis latte, samtidigt som de försökte 
sälja ett abonnemang och en mobiltelefon till dem. 3 köpte pappmuggarna (och innehållet) 
av Espresso House och satte på ett klistermärke med deras slogan. 
 
                                                 
110 www.tre.se/templates/Page.aspx?id=379 051208 kl.20:50 
111 www.tre.se/templates/Page.aspx?id=470 051208 kl.21:43 
112 www.espressohouse.se/index2.htm 051208 kl.21:11 
113 John Nylén - platschef Espresso House, intervju 051024 
114 Lukas Krol - trade marketing manager 3, e-postsvar 051201 
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Espresso House har även två lyckade samarbeten i Malmö från förut, ett med 
Akademibokhandeln och ett med möbelföretaget ILVA. De flyttade även in i 
Akademibokhandeln i Stockholm för 3-4 år sen, där Wayne’s Coffee nu ligger, men det var 
en halvhjärtad satsning och de var inte förberedda på all logistik som krävdes, då 
huvudkontoret låg i en annan landsända. Akademibokhandeln i Göteborg är i dagsläget 
intresserade av att få in dem.115 
 

4.7.4 3 om samarbetet  
 
Trade marketing manager Lukas Krol116 har via e-post besvarat våra frågor, och här nedan 
följer en sammanfattning av hans svar. 
 
Motiv och mål 
3s lokal var för stor även i detta fall, men läget ville de inte flytta ifrån denna gång. Det 
största motivet för co-branding var att effekterna var uppenbara med ökad kundtillströmning i 
butiken, dvs. mer potentiella kunder och en mer avslappnad stämning. 
 
Varumärket 
Varumärket 3 står bl.a. för innovation och nytänkande, och de stärker det genom TV-reklam 
och webb. Krol vet inte vad Espresso House varumärke står för, men säger att 3s varumärke 
är starkare, eftersom Espresso House är mer etablerade i södra och västra Sverige. Därför 
kommer samarbetet snarare Espresso House till del i fråga om att öka kännedomen i 
Stockholm, i och med deras etablering här. Han har inte märkt av några förändrade 
varumärkesassociationer hos kunderna, och att de har liknande målgrupper ser han som 
deras enda gemensamma värden. 
 
Marknadsföring 
3 och Espresso House hade en liten gemensam öppningsaktivitet med gratis frukost och 
latte, samt en spelning med bandet Crashdiet. Enligt Krol uppkommer inga problem med att 
marknadsföra varumärkena tillsammans. 
 
Samarbetet 
Han upplever samarbetet som bra, eftersom det blivit mycket mer levande i butiken och den 
har blivit en självklar knutpunkt och mötesplats vid Stureplan. Han ser att deras närvaro leder 
till mer spontana kundkontakter under tiden folk fikar, vilket är bra för affärerna. Han har dock 
ingen direkt uppskattning om exakt hur bra, intäkts- och goodwillmässigt. De har övervägt 
flera gemensamma projekt med Espresso House, men inget är i dagsläget 
färdigdiskuterat.117 
  

                                                 
115 John Nylén - platschef Espresso House, intervju 051024 
116 Lukas Krol - trade marketing manager 3, e-postsvar 051201 
117 Ibid. 
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4.7.5 Espresso House om samarbetet 
 
Följande text har sitt ursprung i Espresso House VD Björn Almérs118 e-postsvar på våra 
frågor. Huvudkontoret ligger i Malmö, vilket gjorde det svårt att utföra en intervju med honom. 
 
Motiv och mål 
Motiv till co-branding med 3 som Almér såg var att de har ett bra koncept och bra lägen på 
sina lokaler. 3 kom med ett förslag som innebar rätt butiksläge vid rätt tidpunkt för Espresso 
House. Målet med samarbetet var att bygga på imagen i och med A-läget, samt att eventuellt 
samarbeta med 3 om produkterbjudanden.  
 
Varumärket 
Varumärket Espresso House står för extrem kvalitet och är, enligt honom den enda kedjan i 
Skandinavien som uteslutande använder italiensk espresso. Varumärkesstärkande aktiviteter 
de har är de påkostade enheterna och dess inredning, samt personalens attityd och 
kunskap. De har fördubblat etableringsteamen som är ute och jagar lägen, och kan därmed 
snabbare erbjuda fler kunder Espresso House-kaffe, vilket Almér ser som 
mervärdeskapande för kunderna. Än så länge förlorar de pengar på Stureplan och kommer 
att göra det några månader, så enheten fungerar mest som varumärkesbyggande aktivitet 
just nu.  
 
Marknadsföring 
De enda svårigheterna med att marknadsföra samarbetet har varit att diskutera och 
kompromissa om hur båda varumärkena skulle komma att synas lika mycket i lokalen. 
 
Samarbetet 
Han upplever att samarbetet fungerar bra. Det var ett rent experiment från början som slog 
väl ut. Espresso House har en informell kommunikation inom företaget, medan 3 har en mer 
komplex struktur. Mycket av samarbetet bygger på personkemi mellan några få individer på 
plats. Ett hot är om 3 (mot förmodan) skulle få finansiella problem, eftersom Espresso House 
hyr i andra hand av dem. Fler samarbeten med 3 har diskuterats, eftersom detta fungerar så 
pass bra. 
 
Krav och kriterier 
Designen var det enda kravet de fick ifrån 3 innan samarbetets början, och den reddes ut 
gemensamt.119 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Detta är vidare resultatet av intervjun med John Nylén,120 platschef på Espresso House vid 
Stureplan. 
 
Motiv och mål 
Co-brandingen uppkom eftersom båda företagen tänker lika rörande trendmedvetenhet och 
just nu är inne i en stor expansionsfas, tror Nylén. För 3 var det mest ett sätt att få in folk i 
butiken, medan Espresso House nog var mest intresserade av lokalen. De är alltid 
intresserade av så centralt A-läge med så många people-per-minute som möjligt. 
 

                                                 
118 Björn Almér - VD Espresso House, e-postsvar 051125 
119 Ibid. 
120 John Nylén - platschef Espresso House, intervju 051024 
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Varumärket 
Espresso House slogan är ”The ultimate coffee shop” och det är den de försöker leva upp till 
med en hög nivå på produkter och service, för helhetsupplevelsen är viktig för dem. Det 
ligger på Nyléns axlar att få personalen att ge det bästa till kunderna hela tiden. De har intern 
barista- och serviceutbildning för att höja nivån på den delen. Interiören är också en viktig del 
i varumärkesvärdet, det ska vara snygg, modern design med rätt musik. Deras varumärke är 
väldigt starkt i Skåne och Västra Götaland, så att få höra att vissa tror att de är 3s kafé tycker 
han inte är positivt. Av den orsaken skulle det nu i början inte vara bra för dem om 3 av 
någon anledning skulle associeras med negativ publicitet, eftersom de är så pass 
förknippade med företaget. Han tror inte att samarbetet fungerar på ett varumärkesstärkande 
sätt, men det gör däremot läget de fick tillgång till. Nylén tycker att 3 har ett nytt, fräscht och 
modernt koncept och att de alltid vill ligga steget före. De egenskaperna, anser han, är 
företagens gemensamma faktorer. 
 
Marknadsföring 
Nylén sköter det mesta av marknadsföringen, tillsammans med 3s butikschef Chris 
Prestegaard, med backup från respektive marknadschef, etableringsansvarig och VD. Fast 
när de skulle öppna i Stockholm så anlitades en reklambyrå i Malmö för att hjälpa till med 
pressrelease och liknande. I början marknadsförde de sig inte tillsammans, förutom mms:et 
som gick ut till 15.000 3-kunder om gratis frukost, men de har börjat lite mer nu i form av 
erbjudanden på mobilräkningarna. Båda företagen är väldigt stolta över sina varumärken och 
vill värna om och skydda dem på bästa sätt. De har hittills alltid lyckats kompromissa fram 
alla förslag, inget har behövt stoppas för att någondera parten varit för stolt och envis. Bådas 
loggor syns lika stort på fönstren och ljusloggor finns på pelarna i Espresso House-delen.  
 
Samarbetet 
Diskussionen om ett eventuellt samarbete startade tidigt år 2005, och sedan dess har det 
varit kontraktsskrivande och praktiska saker som kräver sin tid när man bygger ett kafé, på 
agendan. Ström och vatten ska dras fram och rättigheter till uteservering fixas, till skillnad 
från 3 som har sin utrustning färdigmonterad och kan bygga en butik på två dagar. Även 
ekonomiskt blir det därmed en större satsning och ett större projekt för kaféet. Nylén tycker 
att samarbetet fungerar bra och planenligt. Kommunikationen är informell, då han och 
Prestegaard kommer bra överens. Det goda förhållandet är till fördel då det blir mycket 
kompromissande med fakturor som ska halveras, ytor som ska städas och fönster som ska 
putsas. Även Espresso House VD verkar komma bra överens med 3s VD och 
marknadschefer, vilket förstärker co-brandingen ytterligare. 3s VD har varit på plats i 
Stureplansbutiken flera gånger och verkar mycket intresserad och positivt inställd. 3 har 
uttryckt sin önskan om att få med Espresso House i flera lokaler i Stockholm, men Nylén 
säger att de får se hur detta samarbete utvecklas först, och att de helst av allt vill ligga själva. 
Fast 3 har ju många bra A-lägen med stora lokaler, så man vet aldrig vad som kan hända, 
fortsätter han.  
 
Effekter 
En effekt av samarbetet är att de ekonomiskt drar nytta av varandra i och med att de delar på 
hyran, som är rätt gedigen i de kvarteren. Omsättningsmässigt har dock varken Espresso 
House eller 3 kommit upp i målsättningen än. Men det är ju bara några månader sen det 
startade, så det finns ingen oro inför framtiden i den aspekten, och de ser redan en ökning i 
dagskassan. Han anser dock att det är omöjligt att uppskatta hur det hade sett ut om de 
legat där själva. Goodwillmässigt tror han att de drar halva lasset var, att vissa kommer in för 
fikets skull och får syn på mobilbutiken, och vice versa. Han har hört blandade reaktioner 
från kunderna; vissa tycker att det inte blir så mysig stämning i och med att det är så öppet 
och ett ständigt flöde av människor i lokalen, men många säger att det är praktiskt att båda 
ligger på samma ställe, så att de kan slå två flugor i en smäll.121 
                                                 
121 John Nylén - platschef Espresso House, intervju 051024 



 43
 

 

4.8 Sammanfattning av empirin 
 
Här följer en sammanställning av empirin i korthet för att förtydliga och få en överblick över 
materialet. Vi har valt att i detta avsnitt inte ta med delen varumärket, eftersom det bara är en 
beskrivning av de olika företagens marknadsföring och varumärkesidentifiering, vilket är 
irrelevant för jämförelsen av co-brandingsituationerna. 
 
 
Företag Motiv och mål Samarbetet Krav och 

kriterier 
Effekter 

A
ka

de
m

ib
ok

ha
nd

el
n 

- Idén om att ha ett 
kafé i butiken hade 
varit aktuell sedan 
1992 
- Man behövde fylla 
och hyra ut tomt 
utrymme i butiken efter 
ombyggnad 
- Man ville skapa mer 
flöde  
- Ytterligare dragkraft 
önskades 

- Både på gott 
och ont 
- Var svårt från 
början, men har 
blivit bättre när 
kafékedjan bytt 
till en 
franchisetagare 
som är mer 
samarbetsvillig 

- Pop och rock är 
uteslutet och 
musik får inte 
spelas för högt  
- Utbudet ska 
uppfylla en viss 
kvalitetsnivå  
 

- Varken 
ekonomisk eller 
goodwillmässig 
känd effekt 
- Att kunderna 
tycker det är 
positivt  
- Ökad 
kundtillströmning 
 

SE
B

 

- Potential i ett stort 
utrymme i banken som 
hade stort kundflöde 
och ett av de bästa A-
lägena i centrala 
Stockholm 
- Skapa en tilltalande 
miljö som skulle 
behålla gamla och 
attrahera nya kunder 
- Ge en förhöjd 
kundkvalitet och ett 
mervärde i samband 
med bankbesöket 
- Locka kunder från 
andra banker till att 
göra uttag hos SEB  

- Friktionsfritt, 
kreativt och 
väldigt positivt 
tack vare att 
företaget 
utvärderades 
väl innan 
- Formellt, 
professionellt 
och glädjefyllt 

- Skulle inte 
drivas med 
franchising, 
affärer skulle 
bedrivas med 
huvudkontoret  
- Inredning skulle 
stämma in på 
bankens vision 
och med 
säkerhetsreglerna  
- Sortimentet 
skulle bestämmas 
tillsammans   

- Att banken 
numera upplevs 
mer personlig 
och varm  
- Kunderna är 
positiva 
- Bankomatuttag 
av kunder från 
andra banker har 
ökat 
- Tillströmningen 
av unga, nästa 
generations 
bankkunder, har 
ökat 
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Pl
an

et
 F

itn
es

s 
- Att tillhandahålla 
kundservicen de 
saknade  
- Ge en 
trygghetskänsla och 
plats att umgås på före 
och efter träning 
- Vill inte vara en in-
och-ut-verksamhet 

- Wayne’s 
upplevs som 
lyhörda proffs 
som är öppna 
för förslag 
 

- Att få vara med 
och utveckla 
menyn enligt GI 
- Hur 
affischeringen 
skulle synkas och 
placeras 

- Drar nytta av 
goodwill 
- Viktig 
komponent i 
fitnesskonceptet 
- Avlastar deras 
personal 
- Kundmervärde 
även som 
lunchställe i ett 
område som 
saknar sådana 
- Ökat 
kundsegment 
- Har lyckats 
skapa en familjär 
känsla 

K
on

se
rt

hu
se

t 

- Vill profilera sig inte 
bara som ett 
konserthus utan även 
som en mötesplats 
- Skapa en varm och 
välkomnande känsla 
- Locka unga till huset 

- Upplevs 
mycket positivt  
- Både formellt 
och informellt 
- För nytt 
samarbete för 
att bedöma än 
så länge 
 

- Att det endast 
skulle spelas 
klassisk musik 
och jazz som 
Konserthuset 
väljer 
 

- Har gett mycket 
goodwill  
- De kan numera 
erbjuda ett 
mervärde åt sina 
kunder 
- Har även varit 
positivt för deras 
personal som kan 
mötas informellt i 
huset   

c/
o 

St
oc

kh
ol

m
 

- Tidigare 
samarbetserfarenheter, 
men inte helt rätt 
- Skapa ett 
helhetskoncept 
- ”Stans godaste kaffe 
och bakverk” 
- Trevlig personal 

- Upplevs lyckat 
och enligt 
planerna 
- Samma 
kundtyp som 
Sosta 
 

- Att Sosta 
upprätthåller 
samma goda 
service och 
produktkvalitet 

- Ökad försäljning 
med 20 procent  
- Helhetskoncept 
med internationell 
prägel 
- Utökad 
kundkrets och 
bredare 
kundsegment 
 

3 

- Tidigare 
samarbetserfarenhet 
- Målet har sedan 
butiken byggdes varit 
att ha kafé pga. stor 
lokal 
- Ökad 
kundtillströmning 
- Mer avslappnad 
stämning 
 

- Bra upplevelse 
pga. mer 
levande i 
butiken och en 
självklar 
mötesplats 
 

- Designen - Mer spontana 
kundkontakter  
bra för affärerna  
- Ökad 
kundtillströmning 
- Mer avslappnad 
stämning 
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Företag Motiv och mål Samarbetet Krav och 

kriterier 
Effekter 

W
ay

ne
’s

 C
of

fe
es

 
H

uv
ud

ko
nt

or
  

- Att vara tillgängliga 
på bra lägen 
- Skapa mervärde och 
erbjuda en mötesplats 
åt kunderna 
- Driva försäljning åt 
båda parter 

- Upplevs 
väldigt 
positivt 
 

- Ömsesidig 
förståelse för 
varandras 
affärsidé; hur 
man tjänar 
pengar 

- Alla samarbeten har 
ekonomiskt sett utfallit 
till deras belåtenhet 
- Tillför varandra 
kunder och 
mervärden 

W
ay

ne
’s

 C
of

fe
e 

A
ka

de
m

ib
ok

ha
nd

el
n - Ökat kundsegment 

och 
varumärkeskännedom 
 

- Hittills gott 
och med 
fortsatt goda 
förhoppningar 
inför 
framtiden 

- Förståelse för 
deras 
verksamhet och 
behov  

- Stor ekonomisk 
nytta av varandra 
- Får kunder eftersom 
de inte syns tillräckligt 
bra själva 
- Mervärde för 
kunderna 
 

W
ay

ne
’s

 C
of

fe
e 

SE
B

 - Målet är att de 
hjälper varandra och 
att båda får ut 
någonting av det 
 
 
 
 

- Upplevs 
positivt och 
personligt 

- Inget uttalat - Det lönar sig att 
finnas på ett sådant 
A-läge  
- Ökad kännedom om 
varumärket 
- Bredare 
kundsegment 
 

W
ay

ne
’s

 C
of

fe
e 

K
on

se
rt

hu
se

t 

- Att finnas på många 
platser och att på 
varje plats skapa 
samma upplevelse 

- Upplevs 
positivt pga. 
den öppna 
dialogen 
- Friktion kan 
uppkomma 
vid för många 
kunder pga. 
att det blir 
stökigt 

- Gällande hur de 
ska få utnyttja 
fönster och 
annonsering på 
plats 

- Ekonomisk 
lönsamhet 
- Lugnare och 
öppnare atmosfär 
- Kunderna upplever 
det positivt 
- Ökar kännedomen 
om deras varumärke 
- Bredare 
kundsegment 

So
st

a 

- Bra läge - Separata 
verksamheter 

- Att få en egen 
dörr mot gatan 

- Inget uttalat 
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Es
pr

es
so

 H
ou

se
 

- Tidigare lyckade 
samarbeten med 3 
samt med andra 
företag  
- Bra koncept och 
lägen på lokalerna 
- Bygga på imagen 
- Samma trendiga 
tänk 
- Samarbeta om 
erbjudanden 
 

- Fungerar 
bra och 
planenligt 
- Informellt  
- Bygger på 
personkemi 
mellan 
personalen, 
men även 
styrelsen 
 

- Synas lika 
mycket i lokalen 
marknadsförings-
mässigt 
- Kompromissa 
och dela jämt på 
gemensamma 
bördor 

- Ekonomiskt pga. 
lägre hyra 
- Stärker jämbördigt 
varandras goodwill  
- Stor andel nöjda 
kunder som tycker att 
det är praktiskt 
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5. Analys 
 
Vi kommer i detta avsnitt att analysera och utvärdera det empiriska materialet och koppla till 
de aktuella teorier vi valt att använda i undersökningen. För tydlighetens skull kommer vi 
därför att benämna respondenterna efter de företag de representerar, förutom i fallet med 
Wayne’s Coffees marknadschef. 
 

Värdeskapande 
 
Co-branding kan klassas i fyra nivåer. Det som skiljer dessa åt är graden av delat 
värdeskapande. De initiativtagande företagen ingår alla utom c/o Stockholm i nivå 1, som är 
den lägsta nivån av värdeskapande och används för att utvidga varumärket mot en ny 
kundbas samt bygga kännedom. Grunden som krävs för att detta samarbete ska fungera är 
att kunden kan identifiera en klar fördel med det. Enligt företagen har en stor andel av deras 
kunder varit medvetna om och positiva till co-brandingen, vilket ytterligare bevisar att de 
ligger på den nivån. Nivå 2 går ut på att använda co-branding för förstärkande av värderingar 
och positionering. Om man ser på c/o Stockholms motiv till samarbetet vill de skapa ett 
helhetskoncept genom att stärka varumärkets värderingar och positionering, medan Sosta 
ser det enbart som att inhysa sig i ett relativt billigt A-läge.  
 

Motiv till samarbete 
 
Tron om att co-branding skapar något utöver vad den egna verksamheten skulle klara av, är 
det som ofta leder till att företag ingår i sådana. Motiven kan härledas till de fördelar och 
möjligheter som man kan dra nytta av i och med co-branding. Nämnas bör även att motiven 
skiljer sig från företag till företag, då de härrör från olika strategiska val och behov. 
 
Mervärde och förhöjd kundkvalitet 
Detta är det övergripande och största motivet till alla samarbeten. Även om inte alla 
respondenter nämnt och tryckt på själva ordet mervärde, ligger det i samtliga 
undermeningar. Indirekt har man skapat mervärde genom att ge kunden något extra och en 
annorlunda upplevelse. Den förhöjda kundkvaliteten förklaras av SEB som att man ska 
kunna behålla gamla kunder och även attrahera nya, vilket egentligen är det som alla 
företagen vill åt.  
 
Kostnader 
Ett motiv kan vara att sänka de stora kostnader som är förknippade med att utveckla nya 
produkter, förkovra verksamheten samt att bygga starka varumärken. Kostnader kan också 
kopplas till utrymmen som inte används, vilket var fallet för Akademibokhandeln, SEB och 3. 
De såg potentialen i utrymmena som ett motiv till att ingå samarbete. En annan kostnad kan 
vara att utöka verksamheten inom det egna företaget. Planet Fitness prövade först med 
catering som en service för deras medlemmar, men upptäckte snabbt att det kostade 
alldeles för mycket. De hade även undersökt möjligheten att driva ett eget kafé, men ansåg 
att det skulle vara för resurskrävande att flyga in kunnandet från huvudverksamheten i 
Ryssland. Sammantaget har co-brandingen lett till att de sparar in på kostnader. C/o 
Stockholm undersökte också möjligheten att driva kafé i egen regi, men insåg att detta hade 
krävt för mycket resurser. 
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Marknadsskäl 
Motivet är att förbättra positionen på marknaden genom effektivare distribution, bättre 
produktsortiment, starkare ställning mot distributörer och ökade resurser för marknadsföring. 
Detta ser vi i våra fall som effekterna av dessa unika kombinationer, t.ex. c/o Stockholm som 
ville skapa ett unikt helhetskoncept vilket ger en rejäl marknadsfördel. Att differentiera sig på 
marknaden är idag ett måste för att skapa konkurrensfördelar, vilket majoriteten av våra 
undersökta företag också strävar efter.  
 
Ökat kundantal och -segment  
Detta är också ett motiv som samtliga hade, men vi tar här bara upp några exempel. 
Akademibokhandeln ville skapa mer flöde och ytterligare dragkraft till sig. 3 önskade öka sin 
kundtillströmning när de flyttade in Espresso House i sina lokaler, och det målet har också 
uppfyllts. Konserthuset ville locka unga till huset i och med sametableringen, eftersom det 
kundsegmentet i stort saknades innan. Vi kom fram till att ökat kundsegment och ökad 
kundkrets både var motiv och effekter, i samtliga fall. Vi anser att en ökad kundkrets är ett 
motiv, medan ett ökat kundsegment oftast är en effekt, men i Konserthusets fall var det 
dessutom ett motiv. 
 
Märkeskännedom och bra lägen 
Detta är motiv som främst kaféerna hade, eftersom de oftast var mindre och hade intresse av 
att synas mer. De ansåg att de genom detta, som Espresso House uttryckte det, kunde 
bygga på sin image. Wayne’s Coffee tyckte att det var ett bra strategiskt drag att stärka 
varumärket för att läget, nyhetsvärdet och den ovanliga situationen gör att de syns på ett nytt 
sätt. Sosta såg samarbetet dock mer som en möjlighet till ett relativt billigt A-läge. 
 

Val av partner 
 
Eftersom kaféerna aldrig har varit initiativtagare till samarbetena så tar vi här endast upp 
deras samarbetspartners. 
 
Varumärket 
De fördelar som ett varumärke har härrör från de värden det besitter, och därför är det dessa 
som bör marknadsföras. Företagen måste själva bestämma hur de bäst laddar sitt 
varumärke, eftersom det kommer att symbolisera företagets aktiviteter. För att vara ett riktigt 
varumärke måste det måste ha distinkta värden, vara differentierat, attraktivt och ha en klar 
identitet. Ett varumärke är mer än ett namn, det är en komplex symbol som bör behandlas 
därefter. Ser företaget varumärket endast som ett namn, missar de viktiga faktorer för kunder 
att utveckla associationer och kopplingar till detta. 
 
Varumärket har varit en viktig komponent vid företagens val av partner. De tillfrågade 
respondenterna har identifierat värden hos det andra företaget som de tyckt varit positiva och 
attraktiva, och därmed velat koppla till sitt varumärke. De flesta har tryckt på att det 
tillkommande varumärket är starkt, vilket många gånger har varit den avgörande faktorn vid 
valet. Även kaféerna har dragit nytta av deras samarbetspartners starka varumärke: 

 
 
Genom att samarbeta med så gamla och etablerade varumärken 
som SEB och Akademibokhandeln visar vi att vi är en stor och 
seriös aktör och därigenom stärks vårt varumärke ytterligare.  

                             (Per Grankvist, marknadschef Wayne’s Coffee) 
 



 49
 

 

Strategiska val 
Vid val av samarbetspartner bör man tänka på att aktivt söka efter och undersöka vilka man 
passar ihop med och som kan tillföra värde till företaget, alltså göra ett strategiskt val.   
Akademibokhandeln sökte efter ett kafé till butiken redan 1992, men ingen visade sig 
intresserad. De gjorde en renovering 2001 vilket lämnade utrymme för ett kafé och Wayne’s 
Coffee visade då sitt intresse, vilket var passande eftersom de redan från början varit ett av 
alternativen. Akademibokhandeln gjorde ett strategiskt val som efter mer än tio år till slut blev 
av. När Wayne’s Coffee blev aktuellt för SEB gjordes en grundlig varumärkesprofil och 
analys, där det framkom att varumärkena passade bra ihop. Dessutom hade de redan 
tidigare samarbetat med varandra. Planet Fitness tyckte att Wayne’s Coffee skulle passa 
bäst ihop med deras varumärke, då de redan var väletablerade och därför ansåg dem vara 
den kedja som skulle klara av att samarbeta med dem under deras varumärkesbyggande. 
De ansåg även att Wayne’s Coffee var flexibla nog för det ändamålet, samt att de ger ett 
autentiskt värde och lokal prägel vart de än hamnar. Konserthuset undersökte flera 
alternativ, men Wayne’s Coffee visade sig passa väl med deras profil, då de dessutom hade 
en öppen attityd till att spela klassisk musik, vilket var en viktig fråga.  
 
Eftersom c/o Stockholm sökte ett helhetskoncept och ville skapa en internationell prägel, ville 
de ha ett kafé som kunde bära upp den biten. Efter att ha undersökt alternativa kaféer kom 
de fram till att Sosta var det självklara valet. Förutom att båda företagen präglades av 
samma osvenska känsla så hade de även liknande kundkrets; unga, trendiga och köpstarka. 
3 hade redan vid byggandet av butiken vid Stureplan planer på att ha ett kafé vid senare 
tillfälle. De hade kommit i kontakt med Espresso House vid en tidigare kampanj där 
eventuella blivande 3-kunder bjöds på kaffe latte av dem. Efter det lyckade samarbetet var 
Espresso House det självklara valet då ett kafé skulle införas. 
 
Förstärkning och komplettering 
När man väljer ett välkänt varumärke som samarbetspartner bör man välja ett som av 
kunderna upplevs som liknande sitt eget, och fortsättningsvis peka på deras likheter. Det är 
även viktigt att förstå de olika typer av associationer som hör ihop med det andra 
varumärket, och ifall de kan komplettera ens företag, samt vad som händer med de 
gemensamma associationerna om man genomför planerna. På det sättet kan man nämligen 
genom co-branding-aktiviteter öka värdet på sitt varumärke. 
 
Både SEB och Planet Fitness ansåg sig ha liknande kvaliteter som Wayne’s Coffee. De 
ansåg att kafékedjan hade varit i framkanten som pionjärer på den svenska marknaden, och 
menade därför att de kunde relatera till dem mer än andra kafékedjor. Planet Fitness 
förklarade valet med att Wayne’s Coffee är ett starkt varumärke som har positiva 
associationer knutna till sig. Men de ansåg att inte heller deras egna värden var att förringa, 
och därför skulle varumärkena inte komma att förväxlas på något sätt. SEB ansåg också att 
co-brandingen skulle stärka deras varumärke, men inte störa det. Konserthuset trodde att 
Wayne’s Coffee kunde komplettera med en öppnare atmosfär, och dessutom bidra till att 
göra huset till en mötesplats även för lite yngre människor. C/o Stockholm såg också Sosta 
som snarlikt sitt eget företag, och deras likheter gällde företagskultur, image och kundkrets. 
Detta var viktigt för dem i valet eftersom samarbetsparten skulle vara en kompletterande del i 
deras helhetskoncept.  
 
Ny kontext 
När man parar ihop ett varumärke med ett välkänt märke, bör man ändra på kontexten för att 
skapa en ny association. De gemensamma associationer som skapas blir den nya 
kontexten, och eventuellt den nya gemensamma företagskulturen, som tar form i varje unikt 
samarbete. På Wayne’s Coffee i Akademibokhandeln visar sig detta genom att de inte spelar 
någon musik, plus att kunderna ibland använder kaféet som bibliotek. I SEBs fall har 
Wayne’s Coffee fått kompromissa till ett mindre sortiment pga. utrymmesbrist. På Planet 
Fitness kan vi se det i och med den GI-riktiga maten på deras Wayne’s Coffee, som kräver 
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att de samarbetar på operationell nivå mellan företagen. På Konserthuset och Wayne’s 
Coffee har man skapat en annorlunda stämning tack vare samarbetet. På det förra har det 
blivit en öppnare och livligare atmosfär, medan det på kaféet blivit en lugnare stämning tack 
vare den traditionella institution med gamla anor som Konserthuset är, samt den klassiska 
musik som spelas där. 
 
C/o Stockholm och Sosta har skapat en mer internationell stämning i och med att de nu finns 
under samma tak. I fallet med samarbetet mellan 3 och Espresso House är det senare ännu 
inte riktigt ett etablerat varumärke i Stockholm, därför har de sedan starten ett antal gånger 
blivit kallade för 3s kafé. Att ändra på kontexten skulle därför kunna tillämpas i detta fall, men 
gör inte det eftersom Espresso House tror så mycket på sitt varumärke och anser att 
etablering kommer att ske oberoende efterhand.    
 

Faktorer för att lyckas  
 
Strategiska samarbeten såsom co-branding är i många avseenden fördelaktiga för många 
företag, men för att man ska lyckas krävs en hög grad av förtroende mellan de 
samarbetande parterna.  
 
Långsiktiga mål 
För att ett samarbete skall lyckas bör det ses som strategiskt istället för taktiskt, att använda 
det som en kortvarig lösning på existerande problem inom företagen löser inget. Man bör 
vara medveten om att ett samarbete, om det ska vara lyckat, skall ses som ett övergripande 
mål som skapas genom ett långvarigt förhållande, inte med de kortsiktiga effekter som de 
generar. Alla de initiativtagande företagen hade i någon form valt sina samarbetspartners 
genom strategi. Samarbetet har inte av någondera part, utom möjligtvis Sosta, setts som en 
kortvarig lösning på ett problem, utan haft skäl som grundat sig i mer generella och 
strategiska mål.  
 
Delade värden 
Co-branding-förhållanden tenderar att vara mest effektiva då parterna delar liknande och 
tydliga mål från början, har kompatibla produkter eller tjänster, delar liknande kulturer och 
kan hjälpa till att fylla strategiska luckor där det finns möjligheter och där marknaden saknar 
liknande samarbeten. Samarbetet bör även vara lättförståeligt för båda parter samt för 
kunderna. Samarbetet mellan Akademibokhandeln och Wayne’s Coffee höll på att gå i stöpet 
för att de hade olika värderingar och syn på hur kaféet skulle skötas, fast det löste sig när en 
franchisetagare som hade samma mål tog över. Generellt sett har alla deltagande företag 
uttryckt viljan och vikten av att ha samma värderingar, vilket de därför aktivt sökt efter i jakten 
på en samarbetspartner.  
 
Tidigare samarbeten 
Om det finns en upparbetad relation, goda erfarenheter av tidigare samarbete samt 
långsiktiga planer för samarbetet, utgörs goda förutsättningar för att förtroende kan gro och 
utvecklas mellan parterna. Företag som har erfarenhet av samarbeten har även visat sig 
skörda större framgångar. Anledningen är att företag ofta lär sig av sina tidigare samarbeten 
och är mer förberedda inför nästa. SEB hade sedan tidigare ett välfungerande samarbete 
med Wayne’s Coffee i form av ett projekt, vilket gjorde att de redan hade ett upparbetat 
förtroende för varandra. 3s samarbetspartners har blivit en mycket viktig del i deras 
utveckling, och de har en stark tro på att partners av olika slag är nyckeln till framgång. De 
säger sig arbeta nära sina partners och strävar efter att ha en öppen och långsiktigt 
samarbetsmodell. 3 och Espresso House har även de haft ett kort projekt tillsammans 
tidigare, och eftersom Espresso House hade flera lyckade samarbeten med andra företag 
bakom sig, kändes det som en naturlig utveckling för dem. 



 51
 

 

Dialog och medvetenhet 
Man bör ha klara motiv till samarbetet, vara lyhörd inför den andra partens önskan och ha 
frekvent kommunikation. Det är även viktigt att välja rätt personal som ska leda samarbetet 
och vara medveten om de långsiktiga konsekvenserna. Wayne’s Coffees marknadschef 
tycker att det bör finnas en ömsesidig förståelse för varandras affärsidé. Dessutom menar 
han att det är viktigt att ständigt diskutera förbättringar, och att man endast genom detta kan 
undvika att göra sådant som drabbar den andres affärer negativt. Han erkände att 
misslyckanden alltid förekommer, men om man har gjort förarbetet ordentligt blir de färre och 
mindre. 
 
Akademibokhandeln värderar god kommunikation högt, då de från förr har erfarenhet av rätt 
så dålig sådan. SEB ville inte ha ett kafé som drevs med franchising, för att de ansåg det 
vara lättare att hantera frågor gällande samarbetet med huvudägarna. På så sätt kände de 
att de redan från början visste vem de skulle ha en dialog med, och att det därmed skulle 
vara enklare att hantera. Planet Fitness tyckte det var viktigt att arbeta med professionella 
aktörer, som de anser Wayne’s Coffee vara, och menade att det är en förtroendefråga. På 
Wayne’s Coffee i Konserthuset försöker man hålla sin personal uppdaterad och se till att de 
sköter sig bra. Förekommer friktion menar de att lösningen är att ha en öppen dialog, vilket 
är något de ständigt strävar efter. C/o Stockholm anser att om man har bevakat någon innan 
man inleder ett samarbete bör det inte uppstå några problem, för man vet vad man ger sig in 
på. Espresso House anser att personkemi och kompromisser är en viktig del av deras 
samarbete, och menar att dessa är nödvändiga för att det ska fungera. Kontentan är att alla 
har förtroende för sina samarbetspartners, de flesta hade t.o.m. gjort undersökningar om 
dem innan, samt att de värderar och strävar efter en öppen dialog. 
 

Fördelar och möjligheter  
 
Eftersom co-branding fortfarande är relativt nytt finns det ännu inte många dokumenterat 
misslyckade samarbeten. Därför anses co-branding vara en ”win/win” situation som speciellt 
gynnar de produkter och tjänster som är förenliga. Alla de aktuella företagen i vår 
undersökning ansåg sig uppnå minst en fördel och möjlighet med samarbetet.  
 
Ökat kundsegment 
Genom co-branding kan man nå en betydligt bredare målgrupp eftersom de olika 
branscherna och varumärkena redan har sina egna kundgrupper, som sedan med största 
sannolikhet slås ihop. Kundgruppen utvidgas ofta ytterligare eftersom den nya 
konstellationen attraherar flera människor pga. sitt nyhetsvärde och vidgade värde överlag. 
 
Wayne’s Coffees marknadschef ansåg att ju fler platser man finns på, desto fler 
kundsegment når man, och menade även att deras samarbeten tillför kunder och mervärden 
åt båda parter. På alla de medverkande Wayne’s Coffee-kaféerna ansåg man att det hade 
utvidgat kundsegmenten. Planet Fitness ansåg att de fick ett ökat kundsegment och att de 
tack vare Wayne’s Coffee lyckades skapa en familjär känsla, som även tilltalar andra än 
deras medlemmar, genom att erbjuda ett lunchställe i ett område som saknar sådana. Detta 
ökar automatiskt kännedomen om deras varumärke. På Wayne’s Coffee i Konserthuset var 
det bland annat främst en utökning med ett äldre klientel, som inte vanligtvis väljer dem som 
ett självklart alternativ. Fördelen med det expanderade kundsegmentet, som Wayne’s Coffee 
på SEB och Konserthuset såg, var den ökade kännedomen om varumärket. För 
Konserthusets och SEBs del gav samarbetet en möjlighet att locka till sig fler unga, och 
genom detta skapa en mer öppen atmosfär. Det gav dem även möjligheten att profilera sig 
som en mötesplats och inte bara ett konserthus eller en bank. C/o Stockholm utökade sitt 
kundsegment med flera män, då Sostas kunder i majoritet är män medan c/o Stockholms är 
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kvinnor. 3 ansåg att fördelen med Espresso House närvaro var att det ger en ökad 
kundtillströmning och en mer avslappnad stämning. 
 
Kundupplevelsen 
Företaget kan även dra nytta av att erbjuda kunden förhöjda fördelar, som kan vara allt ifrån 
en ny sorts upplevelse till det allra nyaste inom teknologin. I co-branding kan man se den nya 
upplevelsen som en förhöjd fördel. På Akademibokhandeln såg man fördelen med att 
kunderna tycker om samarbetet. SEB ansåg å sin sida att banken numera upplevs mer 
personlig och varm, så även där är kunderna positivt inställda.  
 
Goodwill 
Man kan också skapa goodwill med co-branding. SEB hoppades på att samarbetet 
goodwillmässigt och varumärkesmässigt skulle få en stark effekt, vilket de också ansåg att 
det gjort. Planet Fitness tyckte att nyttan av Wayne’s Coffees närvaro främst var den goodwill 
de genererade, vilket var en viktig faktor då de valde företag. Konserthuset såg också att 
Wayne’s Coffees närvaro har gett mycket goodwill, samt fördelar som att de numera kan 
erbjuda ett mervärde till sina kunder. Espresso House tycker att de jämbördigt stärker 
varandras goodwill, och känner att de genom samarbetet fått en stor andel nöjda kunder som 
tycker att det är praktiskt att de finns i butiken.   
 
Ny marknad 
En annan stor fördel som co-branding har, är att företag kan starta upp i nya branscher och 
på marknader utan större risker eller investeringar, om det samarbetande företaget redan är 
etablerat där. De kan därmed sänka sina kostnader genom att gå in på en ny marknad, 
utanför de traditionella kanalerna. Dessa kan vara i nya regioner, länder eller helt okända 
marknader som eventuellt är lättare att ta sig in på med hjälp av ett välkänt varumärke. Det 
var precis det Espresso House gjorde när de som ny aktör flyttade till Stockholm, för att 
försöka etablerade sig här. Den ekonomiska lönsamheten ser de i och med att de betalar 
lägre hyra och drar nytta av att finnas mycket centralt i city. Det var en fördel att 3 hade ett 
sådant etablerat varumärke, men även en etablerad lokal som redan har sin kundkrets. Även 
för Planet Fitness var deras etablering en ny företeelse, då företaget är ryskt och inte har 
funnits i Sverige tidigare. De ville genom samarbetet skapa ett öppet och ledigt ställe för 
kunder att vara på, och med ett starkt och positivt laddat varumärke som Wayne’s Coffee 
kände de att de kunde uppnå det.  
 
Ekonomisk lönsamhet 
Genom att samarbeta med ett välkänt varumärke kan företag även försäkra sina kunder om 
kvalitet och prestationer, och därmed skapa en extra inkomst. Akademibokhandeln och 3 
ansåg att de inte kunde mäta om samarbetet varit lönsamt varken ekonomiskt eller 
goodwillmässigt, men att de ändå vet och känner på sig att det är lönsamt. På Wayne’s 
Coffee ansåg man dock, både ur marknadschefens och från franchisetagaren på 
Akademibokhandelns perspektiv, att det ekonomiskt sett utfallit till deras belåtenhet. Wayne’s 
Coffee på SEB tyckte att A-läget var en lönsam faktor, då kundflödet utanför lokalen är ett av 
de högsta i centrala Stockholm. SEB ansåg att de bl.a. gynnas av samarbetet ekonomiskt 
gällande antal bankomatuttag som andra bankers kunder gör, inne i deras bankkontor. C/o 
Stockholm kom genom egna undersökningar fram till slutsatsen att Sostas närvaro har ökat 
deras försäljning med 20 procent. Här kan man dra paralleller med undersökningen om co-
branding mellan Kodak och Sony, då det visade sig att 20 procent av konsumenterna skulle 
köpa produkten om Kodaks varumärke stod på den, 20 procent skulle köpa den om Sonys 
varumärke stod där, medan hela 80 procent skulle köpa produkten om både Kodaks och 
Sonys varumärken fanns med. 
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Nackdelar och begränsningar 
 
Negativ publicitet och finansiella kriser 
Om ett företag väljer fel partner och om denne t.ex. drabbas av dålig publicitet, kommer även 
de själva att färgas av händelserna. Även finansiella kriser som konkurs, förpliktelser och mål 
som båda företagen ska möta, kan komma att påverka samarbetet. För att hjälpa upp 
sådana situationer finns oftast juridiska kontrakt och licenser, så att den ena parten snabbt 
kan dra sig ur vid en krissituation. Alla våra undersökta företag har någon form av kontrakt, 
som exempelvis franchising i fallen Wayne’s Coffee i Akademibokhandeln och Konserthuset. 
Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan hade tidigare ett samarbete med Espresso 
House, men det avbröts eftersom det var en halvhjärtad satsning från kafékedjan, och de 
inte heller var förberedda på all logistik som krävdes då huvudkontoret låg i en annan 
landsända. I det fallet hade de förmodligen ett avtalskontrakt som gjorde att de kunde 
avbryta snabbt när det blev aktuellt.  
 
Akademibokhandeln tyckte det var en viktig fråga att ta tag i om deras samarbetspartner 
skulle råka ut för negativ publicitet, pga. att det kunde leda till kundbortfall, men inte att det 
skulle påverka deras varumärke nämnvärt. Samma åsikt hade alla initiativtagare, och även 
kaféerna, fast de säger sig kunna komma mer till skada om deras värdar råkar i blåsväder, 
dels för att de ofta hyr in sig i lokalen, och i så fall skulle behöva nödflytta. I synnerhet 
Espresso House var av den åsikten att deras varumärke skulle kunna naggas i kanten om 3 
drog på sig negativ publicitet, eftersom det inte riktigt är etablerat här i Stockholm än. 
Akademibokhandeln liksom c/o Stockholm tyckte att en eventuell risk var ifall deras 
samarbetspartners skulle börja associeras med negativa egenskaper, som dålig service eller 
dåliga produkter.   
 
Olika mål och personlighet 
I co-branding måste en förtroendefull relation skapas mellan företagen, så de kan förlita sig 
på att deras märke tas om hand på bästa sätt. En nackdel med co-branding kan vara att en 
av samarbetsparterna kan känna att det inte tillför något extra, som exempelvis finansiell 
avkastning eller varumärkesbyggande effekter. Fungerar inte samarbetet strategiskt kan den 
ena parten välja att dra sig ur, eller än värre stanna kvar med tappat intresse. Förutom att 
samarbetet inte tillför något extra, kan även företagens olika ”personligheter” kollidera. 
Företagens kultur, värderingar och också det sätt på vilket individerna i företaget arbetar, kan 
komma att bli ett hinder för samarbetet. 
 
Akademibokhandeln hade en annan franchisetagare för Wayne’s Coffee innan de fick sin 
nuvarande, och då fanns synpunkter på att deras personal inte alltid uppträdde 
serviceminded, samt att kvaliteten på deras produkter ibland inte var acceptabel. Kunderna 
ringde missnöjda till butikschefen på Akademibokhandeln och klagade, eftersom de inte sett 
att det var Wayne’s Coffee. Nuvarande franchisetagaren där var tidigare platschef på 
Coffeehouse by George i biografen Skandia. Det samarbetet avvecklades tidigt år 2005 pga. 
att de hade för olika viljor och idéer, t.ex. om hur det skulle se ut i lokalen. En typisk kafémiljö 
kanske inte innehåller kraftiga lysrör och popcornmaskiner som låter, vilket ingår i biografens 
naturliga miljö. Därmed fick de inte den kundbeläggning och försäljningsstatistik som de ville 
ha. Inte heller i Akademibokhandelns regi kunde han få utlopp för sina exakta mål med 
kaféutseendet, i form av dämpad belysning och musik.  
 
SEB hade också erfarenhet av detta genom att de tidigare påbörjade diskussionen om ett 
samarbete med en annan kafékedja än Wayne’s Coffee, men avbröt den innan några 
kontrakt hade skrivits eftersom de visade sig ha olika idé, mål och vision. De kändes inte 
som en integrerad del av banken. Den friktion som kunde uppstå mellan Konserthuset och 
Wayne’s Coffee var att det ibland är för många kunder i lokalen, vilket leder till stress och 
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orolig stämning. Det är ju vanligt förekommande i kafévärlden, men krockar med 
Konserthusets arbetssätt och image som ett kulturellt forum med en lugn stämning och tid för 
eftertanke. C/o Stockholm hade tidigare haft ett samarbete med sushirestaurangen Depå, 
men de visade sig ha en annan målgrupp, vilket ledde till en separation. 
 
Marknadsföringsdispyter 
Gällande marknadsföringen blir det genast mer komplext när det handlar om ett samarbete i 
form av co-branding. Flera viljor finns och mer än en image att försöka skapa värde och 
förtroende kring. Wayne’s Coffee i Akademibokhandeln ansåg sig inte synas tillräckligt bra 
utåt, dels för att de inte har fönsterplats mot gatan, och dels för att det inte finns tillräcklig 
marknadsföring i butiken, enbart några skyltar vid kaféet och en skylt vid butikens fönster. 
Wayne’s Coffee i SEB tyckte att de syntes relativt bra i deras lokaler, men menade också att 
kafékedjan i allmänhet inte är särskilt bra på att synas på de platser de befinner sig. Planet 
Fitness hade lite dispyter med Wayne’s Coffee om hur affischeringen skulle synkas, eftersom 
ingen av dem hade tänkt igenom situationen ordentligt innan. Wayne’s Coffee i Konserthuset 
uttryckte sin önskan om att synas mer på plats, främst genom att få en till vägg utåt att ha 
skyltar på, men också genom att ingångarna skulle synas tydligare. 
 
Eftersom Sosta ansåg att de är skilda företag med olika kunder, var det extra viktigt för dem 
att få en egen dörr mot gatan, pga. att det annars kan finnas ett motstånd bland deras 
manliga kunder att gå in via c/o Stockholms lokaler. Samarbetet mellan 3 och Espresso 
House har lett till vissa kompromisser om marknadsföringen, hur båda varumärkena skulle 
komma att synas lika mycket i lokalen. De har hittills alltid lyckats kompromissa fram alla 
förslag, inget har behövt stoppas för att någondera parten varit för stolt och envis.  
 
Snabba vinster? 
Man bör vara medveten om att co-branding inte är ett sätt för ett företag att göra snabba 
vinster. Co-branding är ett redskap som hjälper varumärket att växa i värde på lång sikt. Än 
så länge förlorar både 3 och Espresso House pengar på Stureplan och kommer att göra det 
några månader, men båda ser med tillförsikt på det, eftersom de vet att co-branding fungerar 
på ett långsiktigt plan. Detta är något som alla som inleder en co-branding förmodligen 
förväntar sig, tillika med ekonomisk lönsamhet. 
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6. Slutsats 
 
Vi kommer i denna slutdiskussion att försöka besvara våra frågeställningar: Varför 
bestämmer sig företag för att samarbeta genom co-branding och hur fungerar det? Vad är 
det som gör att de lyckas eller misslyckas, och vilka är effekterna? Redovisas bör alltså 
motiven bakom samarbetena mellan de olikartade företagen, samt för- respektive nackdelar 
och möjligheter eller begränsningar. Dessutom bör effekterna som kan uppstå i dessa 
konstellationer analyseras. 
 
Undersökningen visar att det finns flera typer av co-branding och att de kan ha olika starka 
kopplingar. Inga av våra undersökta samarbeten marknadsförs tillsammans, och därmed kan 
man ur marknadsföringsperspektivet konstatera att co-brandingen inte är så stark. Kodak-
exemplet visar på att två märken genom marknadsföringsstrategi genererar en högre vinst 
än vad de två skulle ha gjort var och en för sig; ”1+1=3”.122 Men vi anser att co-branding inte 
enbart ligger i huruvida man marknadsför sig tillsammans, utan att den också kan skapas 
genom ett samarbete där man helt enkelt enbart verkar under samma tak. Marknadsföringen 
sker därmed på plats och genom word-of-mouth som generas av nöjda eller missnöjda 
kunder. Vår undersökning visar att co-branding inte, som litteraturen påstår, måste 
marknadsföras tillsammans, utan kan existera och fungera ändå. Vi anser att det i allra 
högsta grad är co-branding som skapas i alla våra fall, även om det handlar om olika grader 
av co-branding. 
 
Resultatet visade att motiven skiljde sig åt mellan initiativtagarna och kaféerna. 
Huvudmotivet hos initiativtagarna har varit att ge något extra till kunderna, vare sig det är 
mervärde eller ”en trevlig stund”, som vissa av de undersökta företagen uttryckt det. Alla har 
strävat efter att ge en ny upplevelse till sina kunder, vilket vi anser är en stor 
konkurrensfördel. Övriga motiv kan skilja sig individuellt mellan de olika företagen, men 
bottnar i långsiktiga mål och värderingar. Företagen ligger alla i Stockholm och eftersom 
människor här ofta upplever livsstilen och det upptrappade tempot som ett stressmoment, 
finns behovet av nya mötesplatser som ger tid för eftertanke. Företagen själva ansåg sig 
skapa en praktisk miljö, där kunder både kan sköta sina ärenden och njuta av en kopp kaffe. 
Motiven för kaféerna har varit att öka och stärka varumärkeskännedomen samt att finnas på 
bra lägen. När vi började den här undersökningen hade vi idéer om att motiven skulle vara 
t.ex. varumärkesstärkande, kundmervärde och lönsamhet, men under intervjuerna framkom 
inte alltid just de motiven konkret. De har däremot framkommit som övergripande motiv när vi 
ser på helheten så här i slutet. En slutsats är att även om de hade olika motiv för att ingå co-
branding, har slutresultaten blivit lyckade och likvärdiga varandra.  
 
Ett starkt varumärke har varit en väldigt viktig faktor i valet av en värdig samarbetspartner. 
Man har velat skapa någonting nytt genom att förstärka och komplettera sin verksamhet och 
sitt varumärke. Det kan däremot diskuteras om man genom det unika samarbetet skapat en 
ny företagskultur, eller om det bara skapat en ny kontext. Vi anser att eftersom de inte bildar 
ett nytt företag utan fortsättningsvis är åtskilda, kan det inte skapas en ny företagskultur, utan 
istället bara en ny situation och känsla i och med samarbetet. De som tidigare har 
erfarenheter av samarbeten, lyckade som misslyckade, visade sig vara öppna för fler. 
Dessutom skapades en dominoeffekt hos SEB som öppnade Wayne’s Coffee även i 
Göteborg, samt eventuellt hos 3 och Espresso House eftersom de har övervägt fler 
samarbeten i andra lokaler. Litteraturen skildrar att företag som har mer erfarenhet av 
samarbeten, har visat sig skörda större framgångar, och att anledningen är att de ofta lär sig 
av sina tidigare samarbeten och är mer förberedda inför nästa.123 

                                                 
122 Aaker, D et Al. Brand leadership, 2000 
123 Rich, M Requirements for successful marketing alliances, 2003 
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För att samarbetena ska lyckas har vi kommit fram till att man bör göra ett strategiskt val av 
partner, och att målen ska vara långsiktiga. Vet man inte vem man handskas med har det, i 
flera fall, visat sig inte klaffa. Exempelvis fungerade personkemin först inte på 
Akademibokhandeln, men gör det däremot desto bättre mellan 3 och Espresso House, vilket 
därmed bidrar till deras gemensamma framgångar. Det har visat sig vara väldigt viktigt att ha 
en öppen dialog och relativt informell kommunikation. Om det blir för formellt och byråkratiskt 
kan det vara svårt att samarbeta, eftersom de har ständiga utbyten på operationell och även 
högre nivå, varför det är viktigt att ha förtroende för sin partner.  
 
Initiativtagarna har i störst utsträckning och nästan enbart, dragit fördel av co-brandingen. De 
anser att den har gett ekonomisk lönsamhet, goodwill, ökat kundsegment samt nöjda kunder. 
När det diskuterades att eventuellt driva ett kafé i egen regi var inget av företagen särskilt 
intresserade, främst pga. att det var för resurskrävande, men även för att man genom ett 
kafé med starkt varumärke fick något utöver det de själva kunde generera.  
 
De flesta nackdelar har enligt undersökningen hamnat hos kaféerna, eftersom de inte alltid 
har kunnat marknadsföra sig som de vill, eller skapa den stämning som de tycker att kaféet 
ska ha. Olika mål kan vara en nackdel, men om man har undersökt ett företag innan 
samarbetet inleds och vet vilka mål de i sin tur har, behöver det inte begränsa samarbetet på 
något sätt. I c/o Stockholms och Sostas fall visade de sig ha delade uppfattningar om deras 
plats i lokalen, vilket ledde till att Sosta ville få en egen ingång. C/o Stockholm såg dock inte 
det som något negativt och separerande, utan mest som en kompromiss för att upprätthålla 
det goda samarbetsklimatet. Sosta uttalade sig inte om de fördelar de ansåg samarbetet ge, 
då de tyckte att det endast var en inhysning i ett bra läge. Men enligt c/o Stockholm så drar 
Sosta nytta av samarbetet genom att deras kunder väljer att fika på Sosta under shoppingen. 
Slutsatsen är att även om man har olika uppfattningar om vissa saker, kan samarbetet ändå 
fungera väldigt bra.  
 
Vi har sett att starka varumärken har en stor attraktionskraft, och att vissa företag skapar co-
branding om de tror att deras varumärken gemensamt kommer att bidra till mer givande 
associationer, vilket i så fall leder till mervärde, fler kunder och förhoppningsvis lönsamhet. Vi 
anser vidare att alla de undersökta företagens samarbeten är former av co-branding. Både 
företagen och vi själva anser att samarbetena, för alla inblandade, direkt eller indirekt har 
haft övervägande positiva effekter på verksamheten. Indirekt i form av exempelvis goodwill, 
mervärde och kundupplevelse, samt direkt när det gäller bl.a. försäljning eller att etablera sig 
på en ny marknad. Överlag kan också sägas att den nya kontext som skapas ofta bidrar till 
en mer kreativ miljö, eftersom den delas av olika typer av organisationer. 
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Bilaga 1 
 
 
Frågor till Akademibokhandeln, SEB, Planet Fitness, Konserthuset,  
c/o Stockholm & 3: 
 
 

1. Varför valde ni att ta in ett kafé i verksamheten? 
2. Var det en medveten strategi eller ett experiment från början? 
3. Varför beslutade ni er för att samarbeta med just detta kafé? Var det ett 

självklart val eller undersökte ni andra möjliga samarbetspartners? 
4. Var det en kostnadsfråga i valet av partner? 
5. Hade kontors- eller butiksläget betydelse för beslutet att ta in ett kafé i 

lokalen? 
6. Vad ville ni uppnå med det samarbetet, vad var målet? 
7. Hur upplever ni samarbetet? 
8. Anser ni att ni har ett förtroendefullt eller formellt samarbete? 
9. Hade ni några krav och kriterier för det aktuella kaféet inför och under 

samarbetet? 
10. Har ni något utbyte i organisatoriska frågor? 
11. Hur pass lönsamt anser ni samarbetet vara; ekonomiskt och med tanke på 

goodwill?  
12. Anser ni att samarbetet skulle öka kännedomen om ert varumärke? 
13. Anser ni att samarbetet har påverkat kundernas associationer till ert 

varumärke? 
14. Vad står ert varumärke för? 
15. Vilka varumärkesstärkande aktiviteter har ni? 
16. Vad står kaféets varumärke för? 
17. Vilka mervärden skapar kaféets närvaro hos er? 
18. Har ni några delade värden? 
19. Vad skulle det innebära för er om kaféet skulle associeras med dålig press? 
20. Vad skulle hända om de skulle få finansiella problem? 
21. Har ni stött på några misslyckanden i era gemensamma mål? 
22. Förekom någon form av marknadsföring kring samarbetet i början?  
23. Var det några problem med att marknadsföra samarbetet eftersom båda 

varumärkena är så starka? 
24. Märkte ni förändringar i atmosfären/stämningen på kontoret/i butiken? 
25. Vad tycker era kunder? Vilka reaktioner får ni?  
26. Har ni genom samarbetet hittat nya kundsegment? 
27. Har ni gjort någon undersökning om era nya kunder valt er pga. samarbetet? 
28. Tror ni att samarbetet påverkar kundlojaliteten? 
29. Vilket mervärde skapar ni för era kunder genom samarbetet? 
30. Vet du om fler kontor/butiker övervägt att ta in detta kafé? 

 



  
 

Bilaga 2 
 
 
Frågor till Wayne’s Coffee, Sosta & Espresso House: 
 
 

1. Vem tog beslutet att införa ert kafé här?  
2. Hur viktigt är läget? 
3. Har ni riktlinjer från ledningen om hur samarbetet skall fortlöpa? 
4. Arbetar ni på något sätt annorlunda jämfört med era fristående kaféer? 
5. Hur upplever ni samarbetet? 
6. Vad är målet med samarbetet? 
7. Har ni stött på några misslyckanden i era gemensamma mål? 
8. Anser ni att ni har ett förtroendefullt eller formellt samarbete? 
9. Hur pass lönsamt anser ni samarbetet vara; ekonomiskt och med tanke på 

goodwill?  
10. Förekommer någon form av marknadsföring kring samarbetet?  
11. Har ni ett kontrakt om hur länge samarbetet skall löpa?  
12. Har ni något utbyte i organisatoriska frågor? 
13. Har ni några krav och kriterier på varandra? 
14. Vad får ni för bemötande från er samarbetspartner? 
15. Vad anser ni att ni tillför varandra? 
16. Anser ni att samarbetet ökar kännedomen om ert varumärke? 
17. Vad står ert varumärke för? 
18. Anser ni att ert varumärke syns tydligt här? 
19. Anser ni att samarbetet förstärker värdet på ert varumärke? 
20. Vilka varumärkesstärkande aktiviteter har ni? 
21. Har ni några delade värden? 
22. Vad står er samarbetspartners varumärke för? 
23. Vad skulle det innebära för er om de skulle associeras med dålig press? 
24. Vad skulle hända om de skulle få finansiella problem? 
25. Anser ni att samarbetet har påverkat kundernas associationer till ert 

varumärke? 
26. Vilket mervärde skapar ni för era kunder genom samarbetet? 
27. Tror ni att samarbetet påverkar kundlojaliteten? 
28. Tror ni att ni har fått ett ökat kundsegment pga. ert samarbete? 
29. Har ni gjort någon undersökning om era nya kunder valt er pga. samarbetet? 

 


