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Abstract 

Marketing activities that companies can use today and many are getting more and more. This applies 

to many times to be first with a successful concept or an idea, and then hopefully be remembered and 

associated with this. For companies marketing is not just about themselves and thus make themselves 

known in people's minds, marketing is also much to strengthen and build it or the marks you have. In 

about ten years we have been able to take part of a marketing activity in the fashion industry that has 

become a major phenomenon, namely the design icon and cooperation. The idea to associate with a 

famous person with a clothing line is not new, and the subsequent stage where more and more 

companies, not just in the fashion industry, includes collaborations with well established or promising 

new designers cannot be called again today. What is interesting is that the phenomenon has grown 

relatively quickly and for many companies, it has been successful. The successful cooperation not only 

gives the company a good publicity and increased sales, but strengthens and increases the number of 

times the status of the mark. Cooperation is in many ways a "win win" situation. Companies can 

achieve benefits such as a strong brand, a growing consciousness and sales. While designers and 

customers benefit from the arrangement. Designers, by reaching out to a wider audience, and thereby 

perhaps gain new audiences and customers when they obviously have access to unique design 

garments at affordable prices.  

 

Thesis work process is posted so that a research problem has been formulated, and from a number of 

questions has been developed. Facts and information gathered on the companies with the best-known 

design collaborations in the fashion industry in Sweden. Relevant marketing concepts and models 

have been described, and together with information about the various companies, this is the theoretical 

framework. A presentation on the business, its product range, design and marketing collaborations in 

design collaborations and otherwise given. It is also confirmed facts gathered in the theoretical 

framework with a series of interviews with people associated with the different companies. This can 

be found under the heading of data collection. The interviews have been made with the aim of 

highlighting the importance of cooperation is for the companies, designers and customers, and how 

their marketing goes to the marketing and differ in other respects. A survey has been done to identify 

the particular cooperation is consciousness and how companies are reaching out with their marketing 

to their target audiences. Additional observations were also made. At the end of this section is a 

summary SWOT analysis of corporate design collaborations, where the strengths and weaknesses and 

threats and opportunities presented.  

 

The results and analysis section is lifted up the differences and similarities between the different 

companies and design collaborations. These processed and then analyzed by means of market concepts 

and models chosen. The weight is on collaborations and marketing. Being discussed cooperation’s 

acting as a PR strategy and what it means for the company, and how it affects customers. Also taken 

up any shortcomings with the study, and suggests interesting research questions that we can continue 

working on.  

 

 

Sammanfattning 



Marknadsföringsaktiviteterna som företagen kan använda sig av idag är många och blir bara fler och 

fler. Det gäller många gånger att vara först med ett lyckat koncept eller en idé, för att sedan 

förhoppningsvis bli förknippad och ihågkommen med detta. För företagen handlar marknadsföring 

inte bara om att positionera sig och därmed göra sig kända i folks medvetande, marknadsföring 

handlar också mycket om att stärka och bygga det eller de varumärken som man har. Under ca tio år 

tillbaka har vi kunnat ta del av en marknadsföringsaktivitet inom modebranschen som har kommit att 

bli ett stort fenomen, nämligen design- och ikonsamarbetena. Själva idén med att förknippa en känd 

person med en klädkollektion är inte ny, och det efterföljande steget där allt fler företag, inte bara 

inom modebranschen, ingår samarbeten med väl etablerade eller nya lovande designers kan inte heller 

kallas nytt idag. Vad som är intressant är att fenomenet har vuxit relativt fort och för många företag 

har det varit framgångsrikt. Ett lyckat samarbete ger inte bara företaget god publicitet och en ökad 

försäljning utan stärker och ökar många gånger statusen på varumärket. Samarbetena är på många sätt 

en ”vinn vinn” situation. Företagen kan uppnå fördelar såsom ett stärkt varumärke, en ökande 

medvetandegrad och försäljning. Även designers och kunder drar fördelar av arrangemanget. 

Designers genom att nå ut till en bredare publik, och på så sätt kanske vinner nya målgrupper och 

kunderna då de givetvis får tillgång till unika designplagg till överkomliga priser. 

Uppsatsens arbetsgång är upplagd på så sätt att ett forskningsproblem har formulerats och därifrån har 

ett antal frågeställningar tagits fram. Fakta och information har samlats in om de företagen med de 

mest välkända designsamarbetena inom modebranschen i Sverige. Relevanta marknadsföringsbegrepp 

och modeller har beskrivits, och tillsammans med informationen om de olika företagen utgör detta den 

teoretiska referensramen. En presentation om företagen, dess sortiment, designsamarbeten och 

marknadsföring gällande designsamarbetena och i övrigt ges. Vidare styrks insamlad fakta i den 

teoretiska referensramen med ett antal intervjuer gjorda med personer som är knutna till de olika 

företagen. Detta återfinns under rubriken datainsamling. Intervjuerna har gjorts med syftet att lyfta 

betydelsen av samarbetena för företagen, designern och kunderna, samt hur marknadsföringen av 

dessa går till och om marknadsföringen skiljer sig i övrigt. En enkätundersökning har gjorts för att 

bland annat kartlägga samarbetenas medvetandegrad samt hur företagen har nått ut med sin 

marknadsföring till sina målgrupper. Kompletterande observationer har också gjorts. I slutet av denna 

del görs en sammanfattande SWOT-analys över företagens designsamarbeten, där svagheter och 

styrkor samt hot och möjligheter presenteras. 

I resultat- och analysdelen lyfts skillnader och likheter fram mellan de olika företagen och 

designsamarbetena. Dessa bearbetas och analyseras sedan med hjälp av de marknadsbegrepp och 

modeller som valts. Tyngden ligger på samarbetena och marknadsföringen. I diskussionen diskuteras 

samarbetena i egenskap som PR-strategi och vad det betyder för företaget, samt hur det påverkar 

kunderna. Vidare tas eventuella brister upp med undersökningen, samt ges förslag på intressanta 

forskningsfrågor som man kan jobba vidare med.   
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer det valda ämnet att presenteras, samt ett forskningsproblem som leder 

fram till ett antal frågeställningar och syftet med uppsatsen.  

1.1 Val av ämne 

Då det finns ett intresse av både modebranschen samt marknadsföring föll valet på att undersöka ett av 

de största modefenomenen på senare tid, design- och ikonsamarbeten. Detta är ett fenomen som lyfter 

och uppmärksammar flera företag inom modebranschen och alltfler företag provar på att göra samma 

sak. Designsamarbetena i sig fungerar som ett slags marknadsföring för företaget, både i och med att 

dem når ut till nya målgrupper, att dem bygger på sitt varumärke samt positionerar varumärket. En hel 

del marknadsföring används också för att lansera samarbetena och informera kunderna om kommande 

kampanjer.  

1.2 Forskningsproblem 

Designsamarbeten är ett ganska stort fenomen som kännetecknar flera företag idag, några som kan 

nämnas är Weekday och Topshop, och deras marknadsföring. Många designsamarbeten har blivit 

omskrivna och omtalade som succéer. I uppsatsen kommer det att framgå vilka designsamarbeten som 

är de mest utbredda och uppmärksammade bland aktuella kunder. Det kommer även att framgå vilka 

marknadsföringsvarianter som de aktuella företagen använder sig av, samt vilka de använder sig av vid 

lansering av ett design- eller ikonsamarbete och om dessa skiljer sig åt. En forskningspunkt är även 

vad designsamarbetena har för betydelse både ur företags- kund- och designerperspektiv. 

1.3 Syfte 

Syftet är att skapa en bild av vilka de största, mest utbredda designsamarbetena är sätt ur kund- och 

marknadsföringssynpunkt.  

1.4 Frågeställningar 

 Vilka designsamarbeten har högst medvetandegrad? 

 På vilket sätt marknadsför sig företagen och vilka av dessa marknadsföringssätt använder de 

vid marknadsföring av designsamarbeten  

 Vad har dessa designsamarbeten för betydelse för de aktuella företagen, kunderna och 

designern? 

1.5 Avgränsningar  

 Inom modebranschen. Uppsatsen kommer endast att innehålla fakta om designsamarbeten som 

omfattar kläder, skor och accessoarer.  

 Då flera företag är internationella kommer inte en geografisk avgränsning gällande företagens 

ursprung att göras, istället kommer välkända företag och deras designsamarbete att användas.  

 Inom detaljisthandeln, med andra ord kommer fokusen att ligga på återförsäljande företag. 



2. Metod och material 

Här följer en översikt över hur arbetet har gått till väga. Undersökningen består i studier av relevant 

litteratur och fakta som berör problemområdet, en enkätundersökning, intervjuer och observationer för 

att besvara de frågeställningar som finns. I uppsatsens struktur föll valet på att kombinera resultat och 

analys då detta ger en tydligare överblick av eventuella samband och skillnader. Insamlingen av data 

genom enkätundersökning, intervjuer och observationer finns, förutom presenterade under rubriken 

data insamling, sparade för att stärka säkerheten i studien. 

2.1 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller ett antal viktiga marknadsbegrepp och modeller vilka 

tillsammans bildar ett teoretiskt ramverk. Vidare har rapportens problemområde studerats genom 

insamlande av fakta om olika företag som använder sig av designsamarbeten, hur de går tillväga och 

vilken marknadsföring de använder. 

Enligt Lars Christensen et al. (2001) skall den teoretiska referensramen bestå av insamlad data som är 

av relevans, och som återspeglar det aktuella marknadsföringsproblem som finns. Ramen utgörs av 

teoretisk kunskap och praktisk kunskap. Den teoretiska kunskapen utgörs av viktiga och användbara 

begrepp och modeller inom marknadsföringen som är av värde för resultatet. Det är också den 

teoretiska kunskapen som utgör begränsningen av resultatet från tolkningen och analysen. Den 

praktiska kunskapen utgörs av kunskap om den aktuella marknaden och branschen, hur dessa fungerar 

och ser ut i verkligheten. För att dessa två delar på ett bra och tillfredsställande sätt skall ge en 

heltäckande bild krävs det noggrant studerande av problemområdet.  

2.2 Data 

Undersökningen innehåller både kvantitativa och kvalitativa data, då en enkätundersökning har 

genomförts samt några få lite mer djupgående intervjuer. Tanken med en inblandning av kvalitativa 

data i form av intervjuerna var för att lyfta fram information. Inte bara från respondenternas sida utan 

också information från företagens och designerns sida, detta för att understryka den sekundära 

informationen som har blivit läst och insamlad.  

2.2.1 Sekundärdata och primärdata 

De sekundärdata som bearbetas i rapporten kommer ur källor som studielitteratur, aktuella hemsidor, 

uppsatser skrivna på en högre nivå än B-nivå, branschtidningar och tidskrifter som berör 

problemområdet, omfattandes designsamarbeten och marknadsföring. De företag som har återkommit 

i undersökningen har blivit noga studerade som deras bakgrund, historia samt deras designsamarbeten 

och marknadsföring. Fakta om relevanta marknadsföringsbegrepp och modeller har granskats och 

behandlats i arbetet. Primärdatan har hämtats genom undersökningar som består i en 

enkätundersökning med respondenter som utgörs av kunder och potentiella kunder till de olika 

företagen. Dessutom har ett fåtal intervjuer med butiks- och företagsansvariga till de aktuella företagen 

genomförts.  

Christensen et al. (2001) skriver att sekundärdatan skall bestå av information som tidigare samlats in 

vid ett annat undersökningstillfälle och i ett annat sammanhang med ett annat syfte än syftet med din 

egen undersökning. Den här typen av data ger dig en övergripande helhetsbild och förståelse av ditt 



problemområde. Exempel på sekundärdata kan vara litteratur, internetkällor, tidskrifter, tidningar, 

personliga nätverk med mera. Primärdata utgörs å andra sidan av data du samlar in vid ett 

undersökningstillfälle med hjälp av en eller flera insamlingstekniker. Primärdata är nödvändigt då den 

sekundära informationen sällan ensamt räcker till för att ge svar på de frågeställningar man har. 

2.3 Undersökningens ansats 

Uppsatsen ligger närmast en tvärsnittsansats, då undersökningen framförallt består i en 

enkätundersökning, som är en bred och ytlig undersökningsmetod. Dock innehåller uppsatsen några, 

för undersökningen, viktiga kvalitativa inslag också, detta med intervjuerna i åtanke. Ur ett 

tidsperspektiv består ansatsen i en Ad hoc undersökning. Undersökningen, omfattandes både enkät och 

intervjuer är gjorda vid ett visst tillfälle i verklighetens tid.  

Christensen et al. (2001) skriver att en tvärsnittsansats oftast innebär en bred och ytlig undersökning i 

det avseende att man frågar några få kortare frågor till ett större antal respondenter. Motsatsen till 

denna typ av ansats kan vara en fallstudie av kvalitativ karaktär där man istället använder sig av fler 

djupgående frågor som ställs till färre respondenter än vad som exempelvis görs i en 

enkätundersökning. Undersökningen kan ur ett tidsperspektiv vara en Ad hoc om undersökningen görs 

vid ett visst tillfälle i verkligheten, likt en fryst stillbild, och på så sätt har en början och ett slut. 

Motsatsen till Ad hoc är så kallade tidserier, som innebär att en undersökning pågår under en längre tid 

och hela tiden uppdateras. 

2.4 Urval 

Urvalet av respondenter vad det gäller enkätundersökningen består av personer som kan tänkas ha 

kunskap eller intresse inom problemområdet. Respondenterna utgörs av två målgrupper, den ena av 

studenter på Textilhögskolan i Borås och den andra av vänner och bekanta.  

Tanken från början var att använda sig av så kallade påstana urval, vilket innebär att man som 

intervjuare letar upp en plats eller ett område där intressanta personer att intervjua kan tänkas finnas. 

Den typen av urval var inte möjlig att genomföra på grund av att det, under upprepade intervjuförsök, 

inte var någon som kunde tänkas sig att ta sig tid att svara. Nästa steg blev att försöka hitta andra sätt 

att skapa ett urval av någorlunda relevans för problemområdet. En webbenkät skickades ut till ett antal 

personer som utgjordes av studenter på Textilhögskolan i Borås och nära och bekanta på 

internetorganisationen Facebook. Resultatet blev att några kunde tänka sig att delta och skicka tillbaka 

enkäten och några ville inte delta. De som svarade och skickade in enkäten utgjorde urvalet i 

undersökningen. Den här typen av urval faller närmast ett bekvämlighetsurval. Denna typ av urval 

bestäms och formas oftast utifrån graden av tillgänglighet. 

Christensen et al. (2001) beskriver bekvämlighetsurvalet som en metod där ett urval görs av de 

personer som har möjligheten att svara och delta i undersökningen efter att de blivit tillfrågade. 

Påstana urval görs genom att intervjuaren placerar sig på en plats där möjliga och intressanta 

intervjuobjekt kan finnas.  

 

2.5 Kvantitativ metod, enkätundersökning 



Valet av metod föll på en enkät för att skaffa kvantifierbara data som sedan kunde användas i 

uppsatsen för att få en uppfattning om och fastställa och mäta de samband som finns i det beskrivna 

problemområdet.  

Valet av att använda en enkät vid datainsamlingen faller under ett kvantitativt undersökningssätt. 

Fokus ligger på att samla in mätbara data som oftast består i siffror eller andra mätbara variabler och 

som kan användas för att styrka undersökningens syfte och frågeställningar. En kvantitativ 

undersökningsmetod syftar till att upptäcka, mäta och fastställa olika samband vilket är tanken i 

undersökningen. En undersökning av kvantitativ karaktär utgår ofta från en hypotes eller en teori om 

något, därför är den bra att använda när personen redan vet en del om det som skall studeras 

(Christensen et al. 2001). 

En webbenkät skickades ut via internet till alla studenters skolmail på textilhögskolan i Borås samt till 

vänner och bekanta inom organisationen Facebook på internet. Webbenkätens utformande gör den 

självadministrerande vilket innebär att respondenten själv fyller i sina svar, motsatsen är en 

intervjuadministrativ enkät där intervjuaren vid intervjutillfället skriver ner svaren. Webbenkäten 

bestod av ett antal öppna frågor, med andra ord frågor som besvaras med skrivna ord från 

respondenterna, istället för att de kryssar i redan givna svarsalternativ. Valet av öppna frågor är för att 

undvika att påverka eller leda respondenterna i någon särskild riktning. Tanken med enkätens frågor 

var att svaren skulle bestå av vad det första respondenten kom att tänka på då han/hon läste frågorna. 

Med det i tankarna blir fallet inte så om man använder förangivna svarsalternativ. En respondent 

skulle mycket väl kunna vara medveten om flera olika designsamarbeten som finns, men troligtvis är 

det så att det företag som på ett eller annat sätt står ut i sin marknadsföring av dessa samarbeten skulle 

vara det som respondenten kom att tänka på först. Med andra ord kan det innebära att om det då finns 

förangivna svarsalternativ i enkäten skulle det kunna fungera som en påminnelse, för respondenten, 

om andra företag med designsamarbeten men vars marknadsföring av dessa i verkligheten inte är lika 

effektiv som andras. Det skulle ge en missvisande uppfattning om vilket/vilka företag med 

designsamarbeten som innehar högst medvetandegrad och effektivast marknadsföring.  

En enkät är ett frågeformulär som kan vara självadministrerande eller intervjuadministrerande 

beroende på om respondenten fyller i svaren själv eller om intervjuaren gör det. Under 

självadministrerande enkäter finns postenkät, webbenkät och besöksenkät och under 

intervjuadministrerande enkäter telefonintervju, besöksenkät och påstanintervju. En enkät kan ha 

antingen öppna eller slutna frågor. Öppna frågor innebär ett användande av ett icke-strukturerade 

svarsalternativ, med andra ord respondenten är fri att fylla i frågan som han/hon vill, intervjuaren styr 

eller påverkar inte respondenten på något sätt. En enkät med slutna frågor är motsatsen till öppna 

frågor, ett användande av strukturerade svarsalternativ. Slutna frågor innebär fasta svarsalternativ för 

respondenten som han/hon får kryssa i, vilket i sin tur gör att intervjuaren leder och påverkar 

undersökningen mer än vid öppna frågor. En enkät används ofta då man vill kvantifiera en 

undersökning (Christensen et al. 2001). 

 

 

2.6 Kvalitativ metod, intervjuer 



Intervjuer är en undersökningsmetod som faller inom en undersökning av kvalitativ karaktär. I regel 

innebär det en behandlande av data i form av ord, text och symboler som skall tolkas och förstås i dess 

innebörd och mening. Tanken är att intervjuaren skall få ut olika beskrivningar, i form av text och 

modeller, som sedan kan representera verkligheten och användas för att belysa de samband som vuxit 

fram under undersökningen. (Christensen et al. 2001). 

Fördelar med just en personlig intervju med semistruktur är att frågor utifrån vissa frågeområden kan 

ställas till intervjupersonen beroende på hur situationen ser ut. På så sätt kan intervjuaren anpassa sina 

frågor något beroende på intervjuperson och intervjuns gång för att få så innehållsrika och tydliga svar 

som möjligt. Eventuella nackdelar med personlig intervju kan vara att den tidsmässigt tar lång tid att 

genomföra samt att bearbeta. En annan viktig aspekt är att det är av stor vikt att intervjuaren är inläst 

på det aktuella problemområdet för att skapa trovärdighet hos, nå fram till, och kunna driva intervjun 

framåt med personen som intervjuas. Beroende på struktureringsgrad tar det också olika lång tid att 

bearbeta materialet som erhålls, men liksom många andra saker under arbetets gång skall de olika 

metoderna användas efter hur väl de svarar mot uppgiftens syfte, inte hur lång tid det eventuellt tar att 

genomföra (Christensen et al. 2001). 

I undersökningen har några kvalitativa intervjuer valt att användas för att lyfta fram 

intervjupersonernas uppfattningar, åsikter och tankar. Intervjuerna anses som en viktig del i 

undersökningen och nödvändig för att komplettera övrig metod samt att på ett tillfredställande sätt 

besvara syftet och frågeställningar. Den personliga intervjun användes, där intervjuare möter 

intervjupersonen. Intervjun är av en semistrukturerad struktur, med en intervjuguide innehållandes ett 

antal frågor som berörde att antal viktiga områden för rapporten. En ställde frågor och förde 

konversationen och en annan noterade vad som sades. Det material som samlats in genom intervjuerna 

har bearbetats och analyserats på ett för den semistrukturerade intervjuns sätt. En annan stor anledning 

till att en intervju valdes istället för en enkät när frågor skulle ställas till dessa personer var för att 

intervjupersonerna skulle kunna uttala sig med egna ord samt att möjligheten skulle finnas att fråga 

varför intervjupersonen svarade som han/hon gör. 

2.7 Observationer  

Sedan tidigare utförda studier finns vetskapen om att det är svårare att få intervjuer med vissa företag 

än andra. Observationer kan därför vara ett alternativ till att skaffa en del av den nödvändiga och 

kompletterande informationen som eventuellt saknas. Så är nu fallet med företaget H&M. För att 

samla in kompletterande data och för att styrka resultatet samt analysens innehåll i uppsatsen, 

observerades några av företaget H&M:s butiker. Genom observationstillfällena insamlades de fakta 

som eventuellt skulle komma att saknas vid en utebliven intervju med företaget. Observationerna 

gjordes i två H&M-butiker, en i Göteborg och en i Jönköping med avseende på företagets 

marknadsföring av designsamarbeten. 

Christensen (2001) skriver att observationer vanligtvis används för att studera människor i olika 

sociala miljöer, och kanske inte betraktas som en speciellt vanlig teknik för insamling av data. Dock 

kan observationer vara ett bra komplement till intervjuer. Det som utmärker en observation är att 

undersökaren går ut och studerar ett valt fenomen eller hur något företer sig i sin naturliga miljö. På så 

sätt är det undersökaren som genererar data. Det är vanligt förekommande i studier att intervjuer och 

observationer kombineras för att tillfredställande fakta skall fås. 

2.8  Reliabilitet och validitet 



Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp då det kommer till studiens eventuella fel och brister. 

Enligt Christensen et al. (2001) innebär en hög reliabilitet att samma resultat uppnås då studien 

upprepas eller görs på liknande sätt. Detta kan vara svårt att uppnå då verkligheten hela tiden förändras 

och därav är det svårt att samla in identiska termer av data som är absoluta. Validitet avser hur väl 

undersökningen och dess resultat stämmer överens med verkligheten, det kan också handla om graden 

av generaliserbarhet. Den förstnämnda varianten av validitet benämns som intern validitet och den 

sistnämnda som extern validitet. 

Eventuella fel och brister som skulle kunna påverka studiens reliabilitet är det faktum att 

marknadsföring är ett mycket föränderligt begrepp. Med det menas att syftet med marknadsföring är 

ett och detsamma men vägarna och de aktiviteter som används för att nå målen förändras, utvecklas 

och anpassas hela tiden för att nå bästa resultat. Validiteten i studien är bra då undersökningen och 

resultatet stämmer bra överens med verklighetsbilden. Möjligtvis hade validiteten kunnat styrkas 

ytterligare vis en breddning av undersökningen men det är inte säkert att några nya och annorlunda 

data hade fåtts vid en vidare undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Marknadsföring: 

Här presenteras för studien viktiga marknadsbegrepp och modeller som underlag för kommande 

analys- och resultatdel.  

3.1 Grunder i marknadsföring 



Marknadsföring handlar kort om att föra ut varor och tjänster till en målgrupp. Syftet är att först lyssna 

på vad kunderna efterfrågar, och därefter producera det önskade. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 5-

14) 

3.1.1 Behov 

För att kunder ska köpa en produkt måste det finnas ett behov, behoven är ofta komplexa och inte 

alltid lätta att förstå.  Ett behov utgörs av ett bristtillstånd som tillfredställs med olika produkter eller 

tjänster. Det är när kunden har tillräckligt stor köpkraft som ett behov kan omvandlas till efterfrågan. 

(Gezelius & Wildenstam, 2009, s.15-18) 

3.1.2 Syfte, mål och affärsidé  

För att lyckas göra ett företag framgångsrikt behövs ett tydligt syfte, mål och en affärsidé för 

verksamheten. Syftet svarar på frågan varför organisationen finns till och vad man vill göra för de 

tänkta kunderna. Mål är viktiga då det hjälper medarbetarna i ett företag att gemensamt sträva åt 

samma håll. Väl formulerade mål ska vara tydliga, utmanande, realiserbara, mätbara och möjliga att 

kommunicera. Affärsidé ska sen svara på hur man ska bete sig för att uppnå sina mål. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s.19-23)  

3.1.3 Marknadsplan  

För att marknadsföra sina produkter behöver organisationen en marknadsplan. Marknadsplanen ingår i 

affärsplanen som är den övergripande planen för verksamheten. Förutom marknadsplanen innehåller 

affärsplanen planer för exempelvis ekonomi, personal, och produktion. Marknadsplanen i sig 

innehåller olika aktivitetsplaner som tillexempel kan bestå av olika marknadsföringskampanjer. 

(Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 57)  

Exempel på huvudrubriker i en marknadsplan kan vara: sammanfattning, nulägesanalys, mål, 

aktiviteter och till sist styrning och uppföljning.  

 Sammanfattning: Nedan ges en övergripande bild över vad marknadsplanen kan innehålla. 

Den här delen kännetecknas framförallt av stora drag som ger en bred överblick. Den här 

delen sammanställs sist när man är klar med de andra delarna. På så vis tar man fram de mest 

väsentliga delarna i helheten. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 61)  

 

 

 Nuläges analys: En nulägesanalys betraktas av många som den viktigaste punkten i en 

marknadsplan. Den är viktig för ett företag då den identifierar och värderar vilka frågor som är 

viktiga inför framtiden och vilka beslut som bör fattas. Det är även mycket viktigt att 

ledningen i ett företag är överens om deras ställning på marknaden. Genom att göra en analys 

kan företaget få stöd i hur väl verksamheten är anpassad till omvärlden. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s. 62)  



En SWOT- Analys är ett bra sätt att kartlägga ett företags omgivning och få en överblick över 

hur väl utrustat det är för att möta framtiden och eventuella förändringar på marknaden.  

Förkortningen SWOT står för Strenghts, Weaknessess, Opportunities och Threats. Den 

svenska översättningen är vanligtvis Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Styrkor och 

Svagheter syftar till företagets interna kompetens och är parametrar som företaget kan 

påverka. Rubrikerna Styrkor och svagheter talar om vad företaget är bra respektive dåligt på. 

Möjligheter och Hot inbegriper externa parametrar som alltså inte går att påverka. Dessa 

orsakas oftast av utomliggande orsaker, som demografiska, och ekonomiska förändringar eller 

politiska beslut. Områden som kan studeras inom de nämnda parametrarna är bland annat 

kunderna, konkurrenterna, marknadsutveckling, teknikutveckling och politisk utveckling.  

En SWOT analys kan med fördel användas på olika sätt.  Den kan användas för att göra en 

analys på hela företaget, en affärsenhet eller på en enskild produkt.  Parametrarna kan även 

rangordnas med den viktigaste först i en fallande skala. Detta gör det enklare att använda 

modellen då koncentrationen kan läggas på de första punkterna och på så sätt få med det mest 

angelägna i de framtida beslut som tas. Ju mer detaljerat och precist ett företag är i sin SWOT-

analys, desto lättare är det att komma fram till en lämplig åtgärdsplan. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s. 63-66) 

 Mål: Nulägesanalysen ger en plattform att sätta mål utifrån. Målen ska ange vad företaget vill 

ha uppnått i slutet av planeringsperioden. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 68) 

 

 Aktiviteter: Beroende på företagets storlek kan denna del av marknadsplanen vara olika 

omfattande för olika företag. Här anges hur, när och till vilken kostnad aktiviteterna kan 

genomföras. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 69) 

 

 Styrning och uppföljning: När planen har genomförts och arbetet är klart är det dags att följa 

upp marknadsplanen för att se hur pass väl företaget följt de uppgjorda planerna. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s. 74)  

 

 

 

3.2 Målmarknader 

De marknader som ett företag bestämmer sig för att bearbeta med olika marknadsföringsstrategier för 

att erbjuda en produkt eller tjänst. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 77) 

3.2.1 Konkurrensstrategier 



När ett företag ska marknadsföra en produkt är det viktigt att veta vilka som är företagets kunder och 

vilken del av marknaden man ska rikta sin marknadsföring åt, så kallade målmarknader. Det finns 

olika strategier för att bearbeta sina målmarknader. Ett företag kan se till att bli konkurrenskraftiga 

genom att hålla låga kostnader och hålla låga priser. En annan strategi är att arbeta hårt för att få fram 

unika produkter med unika produktfördelar som företaget kan hävda att de är ensamma om, så kallade 

USP:ar, Unique Selling Propositions, som ska locka kunderna till köp. En av de viktigaste aspekterna 

till att skapa sådana särskiljande egenskaper handlar om systematisk produktutveckling, som kan vara 

små modifieringar i en produkts funktioner eller helt nya produktinnovationer. I en tid där företagen 

pressas av allt kortare produktutvecklingstider blir det svårt att uppnå möjligheten att få vara ensam 

om en produkts unicitet en längre tid. Detta i sin tur har lett till att många företag istället arbetar och 

använder sig av en annan framvuxen strategi där känslor och värderingar försöker skapas kring 

produkterna för att locka kunderna till köp. Detta kallas för att företaget eftersträvar ESP, som står för 

Emotional Selling Propositions. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 77-78) 

3.2.2 Tillväxt på marknaden 

Det är viktigt att alla företag har en klar strategi för att utvecklas och växa på en marknad. De som inte 

har det kommer så småningom att tappa i försäljning och försvinna. Även om ett företag i sig inte 

tappar i kraft och storlek så kommer konkurrenterna så småningom att öka och bli relativt sett starkare.  

En man vid namn Igor Ansoff beskrev en modell redan på 1950-talet i Harvard Business Review som 

visar hur ett företag på ett strukturerat sätt kan planera för tillväxt.  Modellen fungerar som så att det 

finns fyra olika val att välja bland, som ett företag eller organisation kan använda sig av för att växa. 

Dessa val är: marknadspenetration, marknadsutvidgning, produkt utveckling och diversifiering.  

 Marknadspenetration: Här utgår modellen ifrån att ett företag redan har en existerande 

produkt på en befintlig marknad. För att kunna växa i det här läget behöver företaget bearbeta 

marknaden mer intensivt i form av att lägga större arbete vid vissa aktiviteter eller att använda 

sig av andra aktiviteter, som ger större säljinsatser eller positionerar om varumärket. 

Positionering av varumärken kommer att redovisas senare i teorin. 

 

 Marknadsutvidgning: Med detta begrepp menas att ett företag försöker sälja sin existerande 

produkt på nya marknader, men det kan även innebära att företaget utvidgar sitt 

användningsområde för produkten.  

 

 Produktutveckling: I denna tillväxtstrategi bearbetar företaget en redan existerande marknad 

men med nya produkter.  Ett exempel på detta kan vara när ett företag tar fram nya 

uppgraderade modeller av en produkt eller om helt nya produkter utformas och säljs på 

befintliga marknader.  

 

 Diversifiering: Den sista tillväxtstrategin i Ansoffs modell är riskfylld och innebär att man 

gör entré på nya marknader med nya produkter. Företaget har då ingen erfarenhet av 



branschen och chansen att bli framgångsrik är mindre.  (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 101-

103) 

3.3 Positionering 

En genomsnittlig svensk konsument ser oändligt många varumärken varje dag, trots detta så väljer 

många av oss att fortsätta köpa ett visst varumärke av en viss produkt som till exempel tandkräm, 

schampo, sockar eller ett visst bilmärke. Anledningen till ett sådant beteende är oftast att ett varumärke 

då har lyckats att positionera sig på marknaden och hos kunden. Positionering handlar alltså om vad 

ett företag gör för att hitta en plats i kundens medvetande. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 124-125)  

3.3.1 Grundstrategier 

Det finns tre stycken grundstrategier i positionering. Den första är produktledarskap, där produkten är 

överlägsen i utformning och kvalitet. Den andra är operativ överlägsenhet, som handlar om att 

företaget har en styrka i att nå ut över allt på marknaden för att sen även finnas tillgängliga, praktiskt 

taget överallt.  Den sista strategin är överlägsen kundanpassning där servicen och kunden sätts i fokus. 

Dessa strategier kan blandas på många sätt, men vanligast är att de framgångsrika företagen fokuserar 

på att vara bäst på en av dessa tre strategier. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 126) 

3.3.2 Varumärkesstege 

Alla har en så kallad varumärkesstege inom sig, där produkten högst upp också är den produkt som 

först kommer till medvetandet när personen blir påmind om ett behov. Platsen på denna stege, som ett 

varumärke intar, visar hur väl ett varumärke har lyckats med att erövra en marknad.  (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s. 130) 

3.4Varumärken 

Vid introduktion av ett nytt varumärke är det viktigt att kunderna snabbt får kännedom om produkten 

samt att rätt associationer förknippas med varumärket från början.  All kommunikation som är kopplad 

till varumärket påverkar den samlade upplevelsen av ett företag. Är det något som misslyckas från 

början är det svårt att sudda ut detta i kundens medvetande. En bra reklam kan hjälpa till att förstärka 

en redan positiv bild men kan aldrig kompensera för tidigare negativa upplevelser. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s. 141-143)  

För att mäta ett varumärkes styrka är det vanligt att man studerar varumärkeskännedom och 

varumärkesimage.  

3.4.1Varumärkeskännedom 

Ju fler som känner till ett varumärke desto bättre är det för det aktuella varumärket. Företag strävar 

alltid efter att först bli uppräknade i en viss produktkategori, eller ligga högst upp på varumärkestegen. 

Att ha hög kännedom är inte automatiskt förknippat med hög värdering. För att vara ett framgångsrikt 

varumärke krävs det att kunderna har hög kännedom om märket och är positivt inställda till det. 

(Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 148) 

3.4.2 Varumärkets funktion 



Skälen till att jobba aktivt för att bygga ett starkt varumärke är många.  För ett säljande företag så 

skapar ett starkt varumärke fler lojala kunderna även om köpet skulle vara förknippat med extra 

besvär. Varumärket minskar dessutom risken för priskrig på marknaden eftersom ett starkt varumärke 

gör att andra konkurrensmedel än priset styr kundernas beslut.  Dessutom skapas barriärer gentemot 

konkurrenter om varumärket är starkt nog. En produkt är ofta inte särskild svår att kopiera men 

styrkan i ett varumärke är näst intill omöjlig för konkurrenterna att efterlikna. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s. 155-157) 

Ett stort och känt varumärke är inte bara positivt för företaget. Även kunderna drar fördelar av att 

känna till vissa varumärken mer än andra. Den viktigaste funktionen är att varumärket fungerar som 

informationsbärare. Kunder väljer allt som oftast det varumärke de känner igen mest, på så vis får de 

en känsla av att veta vad de köper och vad de sen kan vänta sig av produkten. Genom att välja den 

mest kända, av två produkter minskar kunden på så sätt risken för att bli besviken när ett köp ska 

genomföras. Ett starkt varumärke fungerar helt enkelt som en kvalitetsgaranti.  De fungerar även som 

riskreducerare av sökkostnader och psykologiska risker för en kund. När ett större och mer riskfyllt 

köp ska genomföras kan fel val av produkt innebära katastrofala följder. Som kund behöver man då 

information om varan för att minska dessa risker. Genom att välja ett redan känt varumärke hjälper 

detta kunden att reducera sökkostnader när de söker efter en leverantör. Minskningen av den 

psykologiska risken innebär att det finns vissa varor som människor vill förknippa med sin 

personlighet. Genom att välja ”rätt varor” reduceras den psykologiska risken för personen. Exempel på 

detta kan vara ”rätt” kläder ” rätt bil” och ”rätt båt”. Genom att välja ett känt varumärke minskas 

risken i att hamna i en besvärlig diskussion på grund av deras val av varumärken. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s. 152-153) 

3.4.3 Varumärkesutvidgning 

För att hålla ett varumärke levande och vitalt är det viktigt att ledningen aktivt jobbar med att utöka 

sitt territorium och utveckla varumärket. Det finns flera vägar att gå när man ska utvidga ett 

varumärke, däribland finns fem stora strategier.  

 Linjeutvidgning: En linjeutvidgad produkt är en ny variant av en tidigare produkt ur ett 

företags sortiment, som tillexempel en ny smak eller färg. De flesta nya produkter som tas 

fram är en linjeutvidgning och de allra flesta lyckas bli mer eller mindre accepterade på 

marknaden.  

 

 Vertikal varumärkesutvidgning: Med denna strategi försöker ett varumärke hitta nya 

kundgrupper i ett prissegment som ligger högre eller lägre än det nuvarande. Det vanligaste är 

att ett företag väljer att flytta sig nedåt i prissegmentet genom att tillverka ett budget alternativ. 

Orsaken till att det är vanligare att minska i pris än att öka, är att ett lågprisvarumärke ofta har 

trovärdighetsproblem när de försöker förflytta sig uppåt.  

 

 Vertikal utvidgning med hjälp av Silver Bullets: Ett annat sätt att förflytta produkten 

vertikalt i ett prissegment är att producera en mer kvalificerad och påkostad variant av 

företagets standardprodukt.  Denna produkt kan kallas för en Silver Bullet och kan vara bra att 



använda sig av om det ordinarie varumärket saknar tillräckligt med trovärdighet för att kunna 

lyfta en ny produkt. Lyckas ett företag att få en Silver Bullet-produkt framgångsrik, kan detta 

även resultera i framgångsglansen överförs till företagets andra produkter.  

 

 Varumärkesutvidgning i sidled: Denna strategi handlar om att utnyttja kraften i ett 

varumärke för att lyckas på helt andra produktområden, som det ordinarie varumärket inte 

associeras med. Ett bra exempel på detta är Virgin Records som gick från att vara ett 

skivbolag till att också driva flygbolag. Några av de företag som lyckas med detta verkar ha 

använt sig av några olika underlag för sin utvidgning.  Några av dessa underlag är att företaget 

har produkter med unika egenskaper, de utvecklar en följeslagare, de spelar på sin image, de 

har ett expertkunnande inom företaget eller en snygg design. Har inte ett varumärke kraft nog 

till att uppfylla dessa krav, tvingas de använda sig av två andra metoder som kallas ingredient 

branding eller co-branding.  

 

 Ingredient branding: För att bygga upp ett varumärke snabbare och mer effektivt kan ett 

företag välja att samarbeta med välkända underleverantörer eller att leverera till rätt kunder.  

För kunderna blir samarbetet mellan ett okänt varumärke och en känd leverantör, en 

kvalitetsgaranti.  För mindre kända tillverkare innebär detta att deras produkter kan komma 

med i diskussionen när kunderna ska välja, vilket de kanske inte annars hade gjort.   

 

 Co-branding: Co-branding kallas det när två starka varumärken väljer att samarbeta för att ta 

fram en ny produkt. Samarbetet kan bero på att företagen har hög kompetens inom ett visst 

område men saknar kunskap på andra viktiga områden som krävs i framtagandet av en ny 

produkt. De kan då välja att marknadsföra dessa varumärken tillsammans i den nya produkten. 

Co-branding föreligger om två parter samarbetar under en längre tid och om båda anses, var 

för sig, ha stor betydelse vid kundernas val. (Gezelius & Wildenstam, 2009, s.159-163) 

3.5 Kommunikation  

När ett företag vet vad de vill uppnå med sin marknadsföring är det dags att välja vilken 

marknadsföringskanal de vill använda sig av. I en marknadsföringskampanj kan ett företag välja att 

kombinera flera olika kanaler, det vanligaste är dock att företaget riktar in sig på en eller ett fåtal 

kanaler på grund av kostnaden.  Olika media lämpar sig för olika typer av budskap och bör användas i 

olika syften. Några av de vanligaste medierna är: 

 Annonsering: TV, radio, dagstidningar, vecko- och månadsmagasin, bio 

 Direktrespons-annonsering: adresserad direktreklam, oadresserad direktreklam, tv shop, 

kupongannonsering i tidningar. 

 Online-annonsering: egna hemsidor och banner-annonsering på andras hemsidor 

 Utomhusannonsering: stortavlor och skyltar, bussar, skyltar på kollektiva färdmedel, taxi 

 Vid köptillfället- annonsering: butiksradio, Hyllpratare, dekaler i gångar 



 Återförsäljarpromotion: speciella villkor till återförsäljarna under en kampanjperiod, 

branschmässor, samannonsering med återförsäljarna. 

 Sales promotion: provsmakningar, utdelning av varuprover, rabattkuponger, rabatter 

 Event marketing och sponsoring: sport, konst, underhållning, mässor 

 Publicitet och PR: pressreleaser, debattartiklar och bearbetning av journalister 

 Personlig försäljning: säljare som bearbetar företagets kunder (Gezelius & Wildenstam, 2009, 

s.244-245) 

3.6 Word-of-mouth/ryktesspridning 

Fenomenet där folk pratar med varandra om vad de har köpt eller gjort samt ger varandra tips och 

rekommendationer med mera kallas för word-of-mouth.  Det är ett mycket effektivt och viktigt sätt för 

ett företag att positionera sig, att placera sig i folks medvetande. Många gånger kan just word-of-

mouth vara det avgörande i att en person handlar något eller för den delen inte handlar något efter att 

ha blivit rekommenderad eller avrådd (Armstrong, G., & Kotler, P. (2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Generellt om designsamarbeten 

Produkter från ett kedjeföretag som har blivit designade av en utomstående designer kan människor se 

överallt idag och fenomenet har definitivt blivit en populär trend. La Redoute är ett postorderföretag 

som satsar mycket på samarbeten med kända designer. De har arbetat tillsammans med storheter som 

Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld och Yves Saint Laurent. (Internet 1) 

Klädföretaget Weekday har en strategi där de tar in nya, ganska oetablerade, designers vars 

kollektioner är begränsade och säljs under en viss tid i butikerna. (Internet 2) Samarbeten med 

designers är inte den enda sortens samarbeten som äger rum. Den brittiska kedjan Topshop har flera 

samarbeten med designers bakom sig, men har även ett samarbete som återkommer varje år med 

modellen Kate Moss. (K. Andersson, personlig kommunikation, 3 mars, 2010) Indiska inleder i dessa 

tider ett samarbete med Jade Jagger, som från början är känd som konstnär. Kollektionen kommer inte 

enbart att innehålla designade kläder utan även inredningsprylar. (internet 3) Flera andra stora företag 

har också suddat ut gränsen mellan mode och inredning. Exempel på detta är klädkedjor som ZARA 

som gick över till att även börja sälja mjuka accessoarer för hemmet, och modeföretaget GANT som 



lanserade sin New England inspirerade kollektion GANT Home. Det finns även inredningsföretag som 

går åt andra hållet och börjar sälja kläder, ett exempel på detta är Lexington som säljer sina kläder på 

bland annat NK. Det är då inte helt oväntat att även designsamarbeten äger rum mellan möbelföretag 

och designers. (Internet 4) Carpe Diem Beds har lanserat ett samarbete tillsammans med Lars Wallin, 

som räknas som en av Sveriges största couture designers. Kollektionen innehåller bland annat en säng, 

bäddtextilier och en morgonrock. (Internet 5) Möbel företaget EM har ett koncept de kallar ”ateljén” 

där de presenterar ett nytt samarbete varje år med en känd gästdesigner.  Två stycken samarbeten har 

än så länge ägt rum. Glasögondesignern Oskar Magnusson var först ut och Per Holknekt som är en av 

grundarna till modemärket Odd Molly var sist ut. (Internet 6) Det svenska klädföretaget Boomerang 

har ett samarbete med den nya, unga designern Jens Fager som är känd för sina trämöbler. Detta har 

resulterat i en kollektion innehållande pallar, trasmattor och bänkar av återvunnet klädmaterial. 

(Internet 4) Även andra branscher än de som nämns hakar på. Redan 1999 fanns ett samarbete mellan 

Kenzo och Nokia ute i butikerna, telefonmodellen kallades 8210.  Många känner säkert även till den 

designade Evian flaskan som kommer ut varje år i en rolig och begränsad upplaga. Dessa flaskor har 

kända ikoner som Paul Smith designat och betraktas nu som lite av ett samlarföremål. (internet 7) 

 

 Konceptet att använda sig av en gästdesigner för att lansera en begränsad kollektion har, som tidigare 

nämnts, blivit allt mer populärt. Anledningar till att företag väljer att använda sig av det här konceptet 

verkar vara flera. Tomas Conradi är varumärkesexpert och han tror designsamarbeten finns i pr-syfte. 

Han menar att företag kan låna från designers men ändå ha sin egen särprägel på varorna. (Internet 8) 

Magdalena Petersson McIntyre är docent i etnologi och hon är inne på samma spår, att det handlar om 

marknadsföringssyfte. Hon ser det som att företag väljer designers för att på så vis bli förknippade 

med något som företaget i fråga vill associeras till. En känd designer får en produkt att växa genom att 

en kedja av nya värden tillkommer och som ska locka en ny målgrupp säger Magdalena till tidningen 

GP. (Internet 9) Klädjätten H&M var tidigt med i gästdesignersvängen och lanserade sitt första 

samarbete 2004. Karl Lagerfeld var först ut och sen har en rad designers lanserat en kollektion 

tillsammans med H&M. Sofia Jegerborn som är svenska H&M:s marknadschef ser samarbetet som ett 

demokratiskt projekt. Det ger en stor skara människor möjlighet att inhandla designerplagg till humana 

priser. Hon förklarar också konceptet som ett sätt att överraska deras kunder och förtydliga H&M:s 

affärsidé som lyder: mode och kvalitet till bästa pris. Tomas Conradi anser också att designsamarbeten 

är en ”win-win” situation för båda parter, de vill säga företaget och designern. Även designern får stor 

publicitet och får chansen att nå ut till ett större antal kunder och visa ett ”smakprov” av sin 

exklusivare kollektion. (Internet 8)  

 

 



5. Presentation av företagen 

Nedan följer en presentation av tre utvalda företag som studerats i undersökningen för att de 

använder sig av konceptet designsamarbeten som strategi i deras marknadsföring. Presentationen är 

upplagd på så vis att varje företag presenteras under tre rubriker: bakgrund, sortiment, 

designsamarbeten och marknadsföring.  

5.1  H&M 

H&M är ett internationellt detaljistföretag som grundades 1947 i Västerås och har ett brett sortiment 

för både dam, barn och herr.  

5.1.1 H&M:s Bakgrund  

H&M är ett stort, internationellt modeföretag som i grunden är svenskt. Grundaren till H&M, Erling 

Persson fick idén att öppna en klädbutik efter att ha varit på en resa i USA. Den 13 september 1947 

öppnade han en butik i Västerås som han döpte till Hennes då den enbart sålde damkläder. Företaget 

växte kraftigt och Norge blev det första landet att etablera sig i, näst efter Sverige, tätt följt av 

Danmark några år senare. 1968 köpte Erling en jakt- och fiskeaffär som hette Mauritz Widforss och 

låg på Sergelsgatan i Stockholm. Ett lager av Herrkläder ingick i köpet och organisationen började då 

även sälja herrkläder. De fick då lov att byta namn och det nya namnet blev Hennes & Mauritz.  

1974 noterades H&M på Stockholmsbörsen och efter det rann det på i en väldig fart. Nya butiker 

öppnades i London i England, sen Tyskland och Nederländerna och har sedan fortsatt i stora delar av 

världen. 1990 blev Erlings son, Stefan VD och styrelseordförande 1998. I mars 2007 lanserades den 

nya butikskedjan COS, vilket står för Collection Of Style och innehåller varor i ett högre prissegment.  

2008 köpte H&M upp Fabric Skandinavien AB som bland annat driver butikskedjorna Weekday och 

Monki. Bolaget drivs dock som ett fristående dotterbolag och H&M har ingen synlig inverkan på 

företaget. Det fullständiga namnet Hennes & Mauritz har ändrats till H&M för att förenkla världens 

uppfattning av varumärket i och med internationaliseringen. (Internet 10) 

Idag är H&M ett ledande modeföretag och har expanderat kraftigt de senaste åren. De har cirka 1800 

butiker spridda på 34 marknader runt om i världen och cirka 73000 medarbetare. (Internet 11) Sedan 

2008 räknas H&M som det största modeföretaget i världen, mätt i antalet butiker. Tyskland är H&M:s 

största marknad, tätt följt av Storbritannien och Sverige. (internet 12) H&M fortsätter hela tiden att 

expandera och deras mål 2009 var att ha ett nettotillskott på 225 butiker, och i och med det behövs 

cirka 6000-7000 nya medarbetare. I expansionsplanen ingår även 15 nya Weekday och Monki butiker 

samt 8 stycken COS (Collection Of Style butiker). De länder som företaget planerar att etablera sig i 

framöver är Israel och Sydkorea. (Internet 13) H&M-koncernens omsättning exklusive moms under 

verksamhetsåret 2009 uppgick till MSEK 101 393, vilket innebär en ökning med 15 procent från 

föregående år. (Internet 14)  

 

 

5.1.2 H&M:s Sortiment 



H&M har ett brett och varierat sortiment som kunderna kan välja bland antingen i butikerna, kataloger 

eller på internet. Sortimentet är uppdelat i olika avdelningar. Dessa är Dam, Herr, Divided & Denim, 

Barn, och Kosmetik. Här kan kunderna hitta överdelar, underdelar, klänningar, skor, accessoarer, 

underkläder, nattplagg, strumpor, badkläder, kosmetika och hudvårds produkter. H&M introducerar 

dessutom fler och fler produkter i ekologisk bomull, dessa presenteras under namnet Organic Cotton. 

Den senaste storsatsningen är H&M Home som är den kategori som senast lanserades, den innehåller 

bland annat inredningstextilier. (internet10) 

5.1.3 H&M:s Designsamarbeten 

Den 12 november 2004 släppte H&M för första gången en unik kollektion designad av en känd 

designer. Den berömde modeskaparen Karl Lagerfeld fick förfrågan av H&M om att inleda ett 

samarbete där Karl skulle få designa en enklare kollektion som sen skulle hamna på utvalda H&M 

butiker runt om i världen . Han tyckte att idén var modern och tackade ja. (Internet 15) Detta blev 

genombrottet till en rad olika samarbeten mellan H&M och kända designers. Näst ut i raden blev 

Stella McCartney året efter. I februari 2005 presenterades idén om ett samarbete för Stellas assistent. 

Stella var inte sen med att nappa på idén och såg det som en stor chans att nå ut till nya kunder. Ett 

kontrakt skrevs kort därefter, som innebar att Stella skulle designa en kollektion, innehållandes ett 

antal plagg, och få en fast summa på varje plagg som H&M sedan valde att beställa. Under skapandet 

av den kommande kollektionen arbetade Stella McCartney och H&M:s dåvarande designchef 

Margareta van den Bosch sida vid sida som ett komplement till varandra. Kraven var att en kollektion 

skulle tas fram, samt att den skulle säljas till cirka en femtondels billigare pris än vad Stellas övriga 

kollektioner brukar säljas för. Sådana krav innebär en hel del planering och eftertanke, som ju i och för 

sig H&M:s dåvarande designchef Margareta var van vid. I maj, samma år, provades plaggen och 

nödvändiga justeringar gjordes. I slutet av juni skickades kollektionen iväg för produktion. (Internet 

16)   

Arbetet med hur marknadsföringen skall gå till och se ut börjar mycket tidigt i alla samarbeten som 

H&M ingår. I Stellas fall blev valet av Kate Moss som modell i kampanjen gjort redan under våren 

2005, en knapp tid efter samarbetet inletts. Under sommaren bestämdes de sista detaljerna kring 

marknadsföringen som till exempel hur och var reklamkampanjen skulle synas. Samtidigt lade 

informationsavdelningen på H&M:s kontor upp en strategi för hur kollektionen skulle få bäst 

publicitet i medierna, vilket i Stellas fall bland annat resulterade i en klädprovning där brittiska 

magasinet Elle och W var gäster och åskådare. Återkommande är att under många av H&M:s 

designsamarbeten har kollektionerna släppts på nätet och i butik någon gång i November.(Internet 16)  

Den holländska designerduon Viktor Horsting och Rolf Snoeren som även går under namnet Viktor & 

Rolf, samarbetade med H&M år 2006 med syftet att kunna sprida sin vision till en stor skara H&M-

entusiaster. (Internet 17) Samma år inleddes ett samarbete med Madonna som var lite av ett uddare 

slag. H&M erbjöd nämligen hela Madonnas danspersonal (dancecrew) inklusive henne själv en 

komplett ”off stage” garderob. I samarbetet ingick även en specialdesignad träningsoverall och en 

reklamkampanj. Arbetet tillsammans med Madonna fortsatte nästa år då en lite större kollektion 

designades. (Internet 18) 2007 års badmode inspirerades av glamour och Australien och H&M valde 

därför att samarbeta med popidolen Kylie Minogue för att ta fram en badkollektion innehållandes 

femton olika modeller. (Internet 19)  

Roberto Cavalli var ytterligare en av de designers, som med stor entusiasm, välkomnade en inbjudan 

om att göra en gästkollektion tillsammans med H&M. Han såg samarbetet som en möjlighet att visa 



sitt arbete för en ny publik. (Internet 20) Kollektionen presenterades på en stor glittrande gala i Rom 

där det var tätt av paparazzofotografer och kända ansikten. (Internet 21) Commes des Garcons 

grundare och chefsdesigner Rei kawakubo inledde ett samarbete år 2008, och kollektionen släpptes i 

samband med nyöppningen av H&M:s första butik i Tokyo. Samarbetet blev mycket uppmärksammat 

och folk köade i tre dagar utanför aktuella butiker. Rei Kawakubo valde att samarbeta med H&M då 

hon såg en utmaning i att lösa dilemmat mellan det kreativa och det kommersiella. (Internet 22) De två 

nästkommande kollektionerna stod Matthew Williamson för, där en släpptes i april 2008 och nästa, 

som blev mer av en sommarkollektion, i Maj samma år. Designern kände sig mycket smickrad och 

hedrad över att bli tillfrågad. (Internet 23) I ett pressmeddelande sade Matthew Williamson att han 

gillar att H&M har skapat ett nytt fenomen inom modevärlden och det faktum att hans kollektioner 

kommer att vara till glädje för så många människor världen över. (Internet 24)  

Nästa samarbete kom att bli H&M:s första gästkollektion innehållande skor och accessoarer. 

Varumärket Jimmy Choo grundades 1996, och räknas som ett av de största skovarumärkena i världen. 

Jimmy Choos grundare Tamara Mellon berättar i en intervju hur hedrade företaget känner sig över att 

bli det nästa, i raden av stora modeikoner som H&M väljer att samarbeta med. Kollektionen bestod av 

skor, accessoarer och kläder till både kvinnor och män. (Internet 25) Det allra senaste i raden av alla 

samarbeten, i skrivandets stund, var ett samarbete med designern Sonia Rykiel. Två kollektioner, en 

underklädeskollektion och en klädkollektion med två månader emellan, släpptes vid årsskiftet 09/10 

och signerades Sonia Rykiel pour H&M.  

5.1.4 H&M:s Marknadsföring 

H&M:s affärsidé:  

att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. 

 

H&M använder sig av flera strategier för att följa och understryka sin affärsidé samt de mål som finns 

uppsatta. De arbetar ständigt med olika sorters marknadsundersökningar och analysverktyg för att hitta 

nya målgrupper, affärslägen, produktsortiment, marknader med mera. 

 

H&M:s tillväxtmål är att växa kontrollerat med cirka 10-15 % per år med bibehållen lönsamhet. De 

vill givetvis expandera och vinna nya marknader men samtidigt se till att öka försäljningen i de redan 

befintliga butikerna. Antalet attraktiva och tillgängliga lägen för att öppna upp nya butiker på är av 

stor betydelse för expansionen. Strategin innebär att man alltid ser till att öppna på det absolut bästa 

affärslägena, de butiker som inte lever upp till uppsatta mål stängs ner. H&M väljer dessutom hellre 

att vänta på att det bästa läget skall dyka upp än att öppna en ny butik bara för att man vill det. H&M:s 

affärslägen är flexibla och kan lätt förflyttas då man har valt att inte äga några butiker själva utan 

istället hyr lokaler, på så sätt kan man ständigt behålla de bästa lägena allt eftersom omgivningens 

förutsättningar förändras. Att hyra samt starta upp butiker på bästa lägen är den typ av 

etableringsprincip som man har tillämpat sedan första början. H&M finansierar expansionen helt och 

hållet med egna finansiella medel. (Internet 26) 

 

Butikerna är de allra viktigaste försäljningskanalerna, då det är där på plats som kunderna kan uppleva 

plaggen med alla sina sinnen, prova dem, sätta samman olika stilar, få råd och tips, inspireras och se 

de allra senaste nyheterna som H&M har att erbjuda. Tanken är att butikerna skall fungera som stora 

skyltfönster som skall locka in kunderna därför är det också så viktigt med bra affärslägen. Man ser till 

att ha olika sorters butiker både vad det gäller storlek, läge och innehåll för att attrahera flera olika 

målgrupper. Här finns allt från stora fullsortimentsgrupper till mindre konceptbutiker. De ser också till 



att ständigt förnya och höja standarden på sina befintliga butiker genom renoveringar och 

ombyggnationer. Allt detta bidrar till en ökad konkurrenskraft för H&M som varumärke samt att 

bibehålla intresset hos befintliga kunder och möjligheten att väcka uppmärksamhet hos potentiella 

kunder. Under året 2007 startade H&M ett nytt butikskoncept, COS (Collection Of Style), här valde de 

att använda sig av ett nytt modekoncept i ett högre prissegment för att nå och väcka intresse hos nya 

målgrupper. (Internet 26) 

 

Butikerna kompletteras av två andra viktiga försäljningskanaler, dessa är internet och H&M:s katalog. 

Kataloghandeln hos H&M har varit aktiv sedan 25 år tillbaka i norden och sedan 1998 kan deras 

kunder även välja att handla via internet, tanken är just den att kunden skall få flera valmöjligheter hur 

hon/han vill handla sina kläder hos H&M. katalog- och internethandeln har de fortsatt att jobba med 

internationellt, fokusen har legat på flera stora distanshandelsmarknader såsom Tyskland, 

Nederländerna och österrike. I dagsläget är det allt fler distanshandlare som väljer att göra sina köp via 

internet men för H&M är katalogen fortfarande ett viktigt verktyg då den alltid skickas ut i början av 

säsongerna och skapar ett intresse för kollektionerna (Internet 26) 

 

Det ligger ett gediget arbete bakom, då H&M letar efter nya potentiella marknader att ge sig in på. Det 

görs olika marknadsbedömningar och analyser av exempelvis marknadens potential, 

befolkningsstruktur, köpkraft, ekonomisk tillväxt, infrastruktur, politisk risk med mera. De går sedan 

igenom kundunderlag och butikslägen på plats där den tänkta butiken skall ligga för att verkligen 

kunna avgöra om det är rätt plats. Det är viktigt att den första butiken i varje stad har bra 

förutsättningar såsom affärsläge och butiksyta därefter kan huvudbutiken kompletteras med andra 

mindre butiker med delar av sortimentet. (Internet 26)  

H&M:s PR-strategier är många och välarbetade, och nya idéer kommer hela tiden upp och gör allt fler 

medvetna om, och nyfikna på varumärket. Några av H&M:s ledande och drivande principer är att 

alltid undersöka och förstå vad kunderna efterfrågar och vill ha, att försöka hitta en bra balans mellan 

ett bra basmode, aktuella modetrender och så kallat high fashion. De jobbar också efter nyckelorden 

rätt vara till rätt butik i rätt tid, detta menar man är den största anledningen till att H&M:s kunder alltid 

kan hitta något nytt och spännande både i butik, katalog och på internet. H&M vill se till att mode 

alltid finns tillgängligt. Uppdatering av produkter sker ständigt och nya kampanjer och erbjudanden 

avlöses efter varandra. (Internet 26) 

H&M är inte sena med att se till att kunden på alla sätt skall kunna ha tillgång till allt som krävs för en 

komplett stil och de begränsar sig inte bara till enskilt kvinna eller man utan till hela familjer med sina 

kollektioner omfattandes man, kvinna, barn, ungdom. De ser också till att komplettera sina 

klädkollektioner med andra attribut. Det lanserades matchande skor till kollektionerna, vilket från 

början var en stor succé. Det introducerades även ett eget makeup- och hudvårdssortiment tillsammans 

som andra välkända skönhetsprodukter började säljas och man såg till att utveckla sin underklädeslinje 

med ett bra basunderklädessortiment. Allt detta för att locka till sig kunder och ge dem en bekväm och 

behaglig samt inte alltför dyr köpupplevelse. Många kunder ser en stor fördel i att kunna hitta allt de 

behöver under samma tak, det är ett servicetänkande direkt riktat mot kunderna. Som tidigare nämnts 

försöker H&M också att nå nya målgrupper genom att marknadsföra sig inom nya mode- och 

prissegment. Ett exempel på det är COS (Collection Of Style). (Internet 26) 

H&M har en lång rad av olika arrangemang och evenemang som de sponsrar och stödjer, men även 

flera egna initiativ som stärker varumärket. Bland annat stödjer man All for Children, som är ett 

samarbete mellan H&M och Unicef, där syftet är att skydda barns rättigheter i bommullsodlande 



områden i Tamil Nadu i Indien. (Internet 27) Exempel på egna initiativ är bland annat arbetet med att 

producera moderiktiga kläder på ett hållbart sätt, och däribland hittar vi initiativet till deras ekologiska 

kollektioner som produceras av ekologisk bomull. Kollektionen blev mycket uppskattad och de knöt 

till sig de kunder som är modeintresserade men samtidigt vill ta sitt ansvar och göra något bra för 

miljön. (Internet 26) Ett annat initiativ företaget har tagit är då H&M och Designers Against AIDS 

(FAA) gick samman år 2008 och tillsammans presenterade klädkollektionen Fashion Against AIDS. 

Syftet med kampanjen var och är än idag att sprida så mycket kunskap om hiv/aids som möjligt och 

bland så många ungdomar som möjligt, samt att donera 25 % av de försäljningsintäkter de får in till att 

förebygga hiv/aids. (Internet 28) 

Alla H&M:s olika aktioner syftar till att stärka varumärket, de är väl medvetna om att ett starkt 

varumärke är en mycket stor konkurrensfördel, så därför bygger dem sitt varumärke både långsiktigt 

och kortsiktigt. Kommunikationen är huvuddelen i arbetet där H&M med den bygger varumärket 

samtidigt som man förmedlar sitt erbjudande till kunderna. De använder sig av en lång rad av olika 

verktyg för att nå ut, bland annat kollektioner, butiker, magasin, PR-aktiviteter, visningar, event och 

designsamarbeten. Alla dessa verktyg används för ett enda syfte och mål: att föra ut sitt budskap och 

vad H&M står för (mode och kvalitet till bästa pris). Aktionerna syftar till att förmedla samma 

budskap till kunden, de vill att kunderna lätt skall kunna känna igen vad som utgör H&M. (Internet 

26) För att hela tiden väcka uppmärksamhet och hålla intresset och nyfikenheten uppe för varumärket 

använder sig H&M av taktiken att det alltid händer något nytt hos dem. Nya varor kommer in, butiker 

byggs om, nya erbjudanden, kampanjer och aktiviteter presenteras. Att H&M ska vara inbjudande, 

spännande och överraskande är ett koncept som hängt med sedan starten och har hjälpt till att bygga 

upp H&M till det starka varumärke det är idag. (Internet 26) 

Sedan år 2004 har H&M varje år lanserat så kallade Ikon- och designsamarbeten, vilket är en stor del 

av företagets marknadsföringsaktiviteter och en stor anledning till ett fortsatt byggande av och intresse 

för varumärket. Den strategi de använder sig av är att H&M varje år lanserar ett antal mindre, 

kompletterande kampanjer kring de större. På så sätt ser de till att öka intresset kring de nya 

kommande kollektionerna som kommer varje säsong. Kampanjerna ger kunder och potentiella kunder 

en ständig anledning till att besöka och ta del av H&M. Ett annat budskap som H&M förmedlar med 

designsamarbetena är att det inte är en fråga om pris då det kommer till mode och design, detta i sig 

visar på en styrka och bredd i själva designsamarbetet som erbjudande. Vid lanseringen och 

kommunikationen av dessa samarbeten världen över, använder sig H&M av alla sina 

marknadsföringskanaler som nämnts tidigare för att sprida sitt budskap (kollektioner, butiker, katalog, 

magasin, internethemsida, PR-aktiviteter, visningar, event med mera). De ser gärna till att skapa stor 

uppmärksamhet vid sina olika kampanjer, om inte så med reklam via modemagasin, utskick, internet 

eller butiker så genom att exempelvis vid ett designsamarbete förstärka upplevelsen med hjälp av olika 

events. Exempelvis hade H&M sångerskan Kylie Minogue till att uppträda (H&M lät år 2007 lansera 

en strandkollektion inspirerad av ovan nämnda artists australienska surfstil) vid öppningen av H&M:s 

butik i Shanghai. Händelsen i sig fick stor uppmärksamhet i världens medier. De här stora 

marknadsföringseventen skapar upplevelser, intresse och nyfikenhet och bidrar stort till att stärka 

varumärket. (Internet 26) 

H&M ger ut ett eget magazin fyra gånger per år som en del i sin marknadsföring. Magazinen finns att 

hämta ute i butikerna, delas ibland ut tillsammans med andra stora modetidningar och finns tillgänglig 

på företagets hemsida. Magasinet är till för både anställda inom företaget och läsare, och fungerar som 

en inspirationskälla, överblick av kommande kollektioner, blandning av stilar samt de allra senaste 

livsstilstrenderna. Magasinet används precis som många andra av H&M:s olika erbjudanden och 

kampanjer som en inbjudan till just H&M. Magasinet är en del i företagets långsiktiga strategi i att 



bygga varumärket, precis som all annan kommunikation. H&M menar att PR förtydligar varumärket, 

ger det uppmärksamhet och gör det välkänt, och därför har de en nära kontakt med affärspress och 

finansmarknad genom ett kontinuerligt utbyte av information, just för att öka medvetandegraden och 

kunskapen om H&M och vad man gör. (Internet 26) 

H&M täcker en stor del av marknadsföringsmöjligheterna och de använder sig kontinuerligt av dessa 

för att nå ut med sitt budskap, sina erbjudanden och kampanjer samt för att väcka intresse och 

nyfikenhet. H&M växer snabbt och vinner nya marknader och fler marknadsandelar genom sina väl 

valda och använda marknadsföringskanaler. Det ligger en stor satsning i att göra H&M:s mode väl 

tillgängligt för kunderna via butiker, kataloger, internet samt att uppmärksamma dem om deras 

existens genom erbjudanden, magasin, utskick, kampanjer, medlemsklubbar, medlemsförmåner, event, 

sponsringar med mera. (Internet 26) 

5.2 Weekday 

Weekday är ett detaljistföretag som grundades år 2000 utanför Stockholm och säljer framförallt 

kläder och jeans till dam och herr.  

5.2.1 Weekdays Bakgrund   

Denna lilla saga som kan kallas framgångssaga började år 2000 med en liten second hand butik på 

Lilla Essingen utanför Stockholm. (Internet29) En man vid namn Örjan Andersson öppnade denna 

butik tillsammans med tre av sina vänner; Lars Karlsson, Adam Friberg och Linda Friberg.  

(Internet 30) Då butiken drevs vid sidan om deras ordinarie arbeten var den endast öppen på 

helgerna och kallades därför för Weekend till en början. Under våren 2002 kom de över en 

butikslokal på Olofsgatan inne i centrala Stockholm och utökade då sin verksamhet, och till att ha 

öppet alla dagar i veckan. De bytte då namn till Weekday och sålde, vid den tidpunkten, en mix av 

dyra internationella jeansmärken tillsammans med secondhandplagg. (Internet 31) Örjan 

Andersson arbetade på företaget JC under den här tiden, och hade därför stor kunskap inom 

området jeans och försäljning. Det kan ha varit på grund av Örjans stora kunskap och av butikens 

originalitet som gjorde att Weekend snabbt fick en krets av stamkunder knutna till butiken. 

(Internet 32)  

Ungefär samtidigt skedde en förändring på jeansmarknaden. Dyra jeans från USA äntrade 

marknaderna och priserna gick upp väsentligt. Örjan och co bestämde sig för att skapa en motpol 

och göra ”jeans åt folket”. (Internet 29) De ville skapa billiga jeans som tävlade med de riktigt 

dyra märkesjeansen i både kvalitet, attityd och modenivå. (Internet 33) År 2004 kom den första 

modellen av Cheap Monday-jeans till Weekdaybutiken, de var svarta, tajta och raka med det 

numera signifikativa dödskallemärket på. (Internet 32) Jeansen var mycket billigare än många 

andra varumärken och blev en omedelbar succé. (Internet 31) Ryktet spred sig och den första 

beställningen man hade gjort på 800 par jeans tog snabbt slut. När nästa leverans kom på 5000 par 

stod folk och köade i en timme för att komma över ett par av de populära jeansen. (internet 34) 

I september samma år öppnades en Weekday butik i Göteborg, och ännu senare på året togs 

beslutet att börja sälja Cheap Monday-jeans till externa återförsäljare. (Internet 29) I januari 2005 

utvecklades konceptet Cheap Monday till att vara ett fristående varumärke och blev en full 

kollektion. (internet 33) Året efter började jeansen även exporteras utomlands där Frankrike och 

Danmark blev de första utländska länderna att sälja jeansen. (internet 29) År 2008 öppnades den 



första Weekdaybutiken utomlands, platsen blev Köpenhamn. (Internet 32) I november förra året, 

år 2009, öppnades även den första Cheap Monday butiken i Köpenhamn. (Internet 35) 

Idag ingår företaget i bolagsgruppen Fabric Scandinavium, där butikskedjan Monki även ingår. 

Monki startades också av några av de tidigare nämnda grundarna. Weekday har även ett 

dotterbolag som heter Weekday Brands AB, där företagens egna varumärken ingår, som 

tillexempel Cheap Monday. Bolaget Fabric Scandinavium ägs numera av H&M till sextio procent, 

då det år 2008 såldes till den otroliga summan av 564 miljoner kronor. Idag finns det 

Weekdaybutiker i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Köpenhamn. (Internet 32) 

Sammanlagt uppgår antalet Weekdaybutiker till 8 stycken och Cheap Monday-jeansen säljs i 35 

olika länder. (Internet 36) Omsättningen för Weekday AB uppgick perioden 06/07 till 83 919 000 

kronor. 

Cheap Monday riktar sig till både tjejer och killar och har ingen direkt åldersgrupp enligt 

grundarna själva. I en intervju säger Christoffer Melin, som är marknadsföringsansvarig för 

Weekday, att åldern på den största kundgruppen uppskattas ligga mellan 15-30 år. (Internet 32) 

5.2.2 Weekdays sortiment   

Weekday har ett brett sortiment i sina butiker men fokus ligger framförallt på jeansen. Det är den 

produkt de slog igenom med och det är den produkt de fortfarande satsar mest på. I sortimentet 

kan en kund hitta accessoarer, skor, jackor, klänningar, underdelar, överdelar och senaste nyheten 

är underkläder. (Internet 37) Till största delen är butikerna fyllda med deras interna varumärken 

men de plockar även in en liten del externa varumärken som de anser gör sig bra i butiken och 

kompletterar resten av sortimentet. (Internet 32) 

De interna varumärkena är de märken som de designar och producerar själva. Deras första varumärke, 

Cheap Monday, är kanske det som man som kund främst förknippar med Weekday. Från början 

bestod kollektionen bara av jeans men idag utgörs den också av byxor, toppar, skjortor, linnen och 

klänningar. (Internet 37) Deras andra stora varumärke som är deras eget är MTWTFFS, förkortningen 

står för veckans alla dagar. Även detta är idag en full kollektion och innehåller även den, jeans. Totalt 

finns det än så länge 19 olika modeller att välja mellan. Modellerna är döpta till veckodagar där fredag 

och måndag är herrjeans och tisdag, onsdag, torsdag och lördag är dam modeller. (Internet 38)  

Det finns även en del plagg märkta med namnet ”Storemade” i butiken. Dessa kläder är gjorda i 

butiken med hjälp av screenprint-utrustning och speciella tvättmaskiner. Inget plagg är den andra lik 

och blir då unika. Deras externa varumärken består av en liten grupp noggrant utvalda second hand 

plagg där de vill främja kunden att kombinera sin egna speciella stil tillsammans med deras egna 

varumärken. Weekday använder sig även av designsamarbeten i sortimentet där en rad olika designers 

har fått designat en kollektion som sen finns ute i butiken under en begränsad period. (Internet 37) 

5.2.3Weekdays Designsamarbeten 

Sen våren 2009 har Weekday ingått samarbeten med olika designers. De kallar konceptet Weekday 

extended och tanken är att lyfta fram nya, begåvade kreatörer. Kollektionen finns i Weekday butikerna 

under en begränsad period och är i en begränsad upplaga. (Internet 37) Först ut var Nhu Doung som 

tog sin examen på Beckmans designhögskola i Stockholm 2008 och som i år vann pris för årets 

nykomling på ELLE-galan. (Internet 39)  



Under året 2009 kom det ut ett tiotal samarbetskollektioner i Weekday butikerna. Förutom Nhu Doung 

var det designers som Nakkna, Ali Zedwitz, samt smyckesdesignerduon David & Martin. (Internet 40) 

Nakkna är ett svenskt varumärke grundat 2003 av Cleas Berkes, Camilla Sundin och Ella Soccorsi. De 

har även varit aktuella som gästdesigner hos Topshop och gjort en designutmaning med Reebok. 

(Internet 41) Ali Zedwitz är en ung österrikisk designer som tog sin examen 2008 i Wien. (Internet 42) 

Weekday har även lanserat en smyckeskollektion av designerna David & Martin som består av David 

Andersson och Martin Larsson. Denna duo har tidigare gjort samarbetskollektioner med Karl 

Lagerfeld och Acne. (Internet 43) Dessutom har två stycken kollektioner lanserats för Weekday under 

2009 med 5preview, Minimarket och Carin Wester. (Internet 44) 5preview består av argentinska 

arkitekten Diego och svenska designern och formgivaren Emeli. De båda bor och verkar i Italien och 

deras grundkoncept består av svarta tryck på enklare T-shirtar. (Internet 45) Minimarket startades som 

en butik i Stockholm av de tre systrarna Pernilla, Sofie och Jennifer Elvestedt. De tog sedan steget 

vidare och utvecklade ett eget modemärke, Minimarket, som nu säljs i elva länder världen över. 

(Internet 46) Även Carin Wester har svenska rötter och blev ett varumärke år 2003. Carin Wester själv 

tog sin examen 1998 på Beckmans designhögskola i Stockholm och arbetade några år som designer 

för Paul& Friends. Hennes kollektion för Weekday heter, C. W Design by Carin Wester. (Internet 47) 

I år har kollektioner med danska Peter Jensen, som även har designat för Topshop, och London 

baserade Laura Mackness och Oden Wilson synts i butikerna. Både har en examen från Central Saint 

Martin i London. Oden Wilsons kollektion heter ZTWIST och består av plagg som är skurna på 

snedden och Laura Mackness kollektion är en fortsättning på hennes examenskollektion. (Internet 48) 

Till hösten 2011 kommer ännu ett spännande samarbete med svenska designern Ann-Sofie Back. Ann-

Sofie har examen i modedesign på Beckmans designhögskola i Stockholm och från Central St Martins 

college of art & design i London. Hon har designat jeans åt varumärket Acne och har tidigare blivit 

utnämnd av ELLE till årets nykomling och årets designer. Hon har nu sitt eget varumärke Ann-Sofie 

Back, och ska nu alltså ägna sig halvtid till ett konsult uppdrag för varumärket Cheap Monday hos 

Weekday. Uppdraget började med att Ann-Sofie mejlade grundaren Örjan Andersson för att berätta 

om sitt intresse att designa jeans för företaget. Två år senare hörde Örjan av sig och samarbetet började 

ta form. Nu ska Ann-Sofie bli design ansvarig för förutom Cheap Monday-jeansen, en dam och 

herrkollektion. (Internet 49)  

 

5.2.4 Weekdays marknadsföring 

Weekday är företaget som är känt för att inte använda sig av så mycket marknadsföring, åtminstone 

inte sådan marknadsföring som en kund annars kanske är van vid. De lägger heller inte några vidare 

pengar på att marknadsföra sig, men trots det har de idag bland annat de mest nöjda jeansanvändarna 

med tanke på de omåttligt populära Cheap Monday jeansen. Att inte lägga en massa pengar på 

marknadsföring är enligt en av Weekdays grundare, Adam Friberg, en medveten strategi, och än så 

länge tänker dem heller inte ompröva den med tanke på de försäljningsresultat som följt. (Internet 50) 

Örjan Andersson som är den som mest synts utåt vad det gäller Cheap Monday jeansen och några av 

de övriga produkterna. Han menar att själva produkten är en stor del och grund i deras marknadsföring 

och att den taktiken fungerar på ett mer än tillfredställande sätt, och därför kan Weekday än så länge 

ligga lågt med större satsningar på övrig marknadsföring. För att ständigt hålla igång intresset kring 

exempelvis Cheap Monday jeansen, ser man till att producera ett gäng olika modeller hela tiden samt 

andra kompletterande produkter. Det billiga priset är också en del av marknadsföringen samt det 



faktum att jeansen och flera andra produkter säljs i välsorterade butiker med betydligt dyrare 

varumärken. (Internet 51) 

Den eventuella marknadsbudget företaget har, använder de framförallt till att omhulda sina mest 

hängivna kunder som verkligen har tagit varumärket till sig. Weekday anordnar bland annat fester för 

stamkunderna som tack och för att visa uppskattning. Det är väl inte mer än rätt eftersom just 

kunderna från början har varit och har blivit en stor del av Weekdays marknadsföring. Enligt Adam 

Friberg står kunderna för varumärkets så kallade storytelling, de för vidare och sprider företagets 

historia och uppmärksammar på sätt andra eventuellt potentiella kunder. Det är dessutom en vanlig 

företeelse att människor pratar med sina vänner om nya inköp som har gjorts och dessutom visar dem 

och sedan sprids informationen vidare till andra bekanta och så vidare. Detta är ett effektivt sätt att 

sprida varumärket med en trovärdighet eftersom kunderna självmant sprider informationen. (Internet 

50) 

Fenomenet där folk pratar med varandra om vad man har köpt eller gjort samt ger varandra tips och 

rekommendationer med mera kallas för word-of-mouth.  Det är ett mycket effektivt och viktigt sätt för 

ett företag att positionera sig, att placera sig i folks medvetande. Många gånger kan just word-of-

mouth vara det avgörande i att man handlar något eller för den delen inte handlar något efter att ha 

blivit rekommenderad eller avrådd. (Armstrong & Kotler, 2005) 

Att Weekday inte har satsat på traditionell marknadsföring, genom att exempelvis marknadsföra sig 

genom annonsering, reklam, radio och TV, kan deras marknadsansvarige Christoffer Melin 

understryka. Istället har företaget satt sin tro till sina produkters värde hos kunderna samt de olika 

varumärken de tillhandahåller. Vidare understryker han att deras långsiktiga strategi för att 

marknadsföra varumärket bygger till stor del på ryktesspridning, men för att en trovärdig 

ryktesspridning skall ske vill det till att det finns en bra produkt. Med det menar han att det gäller att 

ge folk vad de efterfrågar, och inom Weekday har de satsat mycket energi på att ta fram produkter som 

har en efterfrågan bland folk. Det är även viktigt att man bemöter och bekräftar den ryktesspridning 

som skapats på ett bra sätt för att öka och behålla varumärkets trovärdighet. Genom att kunder och 

folk överlag kommer i kontakt med Weekday, och deras förväntningar stämmer överens med deras 

observationer så bekräftas ryktena som sprids. (Internet 32) 

Förutom att Weekday ser till att ständigt ta fram nya intressanta och innovativa jeansmodeller för 

Cheap Monday samt skapar nya sortiments områden, jobbar de på att utvidga företaget med nya 

varumärken. Ett av de senare och nyare märkena är Sunday Sun som enligt Sanna Atldax, en av 

Weekdays designers, är mer dressat herrmode i jämförelse med Cheap Monday som är mer rockigt 

och både för killar samt tjejer. Vad det gäller Sunday Sun är priset på en högre nivå då det används 

mer klassiska material i kollektionen. Möjligheten till att skapa fler märken efter de resterande 

veckodagarna har inte gått dem förbi menar Sanna, men istället för att anpassa de olika märkenas 

inriktning vill de istället försöka att få dem till att passa många olika stilar. Det händer även att de 

använder sig av underkollektioner, ett exempel på det var en underkollektion till Cheap Monday som 

man kallade Lattjo Lajban Vintage som då innehöll just vintagejeans till ett lågt pris. (Internet 52) 

Weekday har delat upp sitt koncept i flera olika delar, genom dessa når de ut till många olika kunder 

med olika stilar. De olika delarna i helhetskonceptet består av: Weekday Collaborations, Weekday 

Vintage, Weekday Storemade, MTWTFSS Weekday och Cheap Monday, där de två sistnämnda utgör 

varumärken hos Weekday. Weekday Collaboration står för den inriktning som presenterar de olika 

designkollektionerna som företaget lanserar. Ursprungstanken med de olika inriktningarna, är att 

Weekday vill uppmuntra sina kunder att experimentera och prova sig fram till en personlig stil. 

(Internet 53) 



Weekday förknippas till stor del till varumärket Cheap Monday som på många sätt med sina produkter 

marknadsför Weekday som företag. Idag kan kunder finna Cheap Monday-jeansen i flera länder. I de 

länder som Weekday funnits längst i, Sverige, Danmark och Frankrike, har företaget haft sina största 

framgångar. Företaget finns även i Tyskland, Norge, Holland, Belgien, Storbritannien, Italien, Island 

och Australien. Den senaste tiden har fokus legat på att föra ut Cheap Monday som varumärke och 

med dess produkter till ett antal butiker i Japan och USA. I och med den snabba 

marknadsutvidgningen med framförallt Japan och USA det senaste vet dem inte riktigt hur 

marknadsföringen kring detta kommer att utveckla sig. Enligt Örjan Andersson själv kommer dem att 

fortsätta att ligga lågt, men det beror till stor del på varumärkets genomslagskraft i Japan och USA. 

Tanken är att om det inte fungerar som det är tänkt så kanske företaget helt enkelt startar med att 

marknadsföra varumärket i Japan och USA.  (Internet 51) 

5.3 Topshop 

Topshop är ett detaljistföretag som formades 1964i norra England och säljer framförallt kläder till 

dam och herr.  

5.3.1 Topshops bakgrund 

Topshop är en kedja av klädbutiker som idag är verksam i över 20 länder runtom i världen. 

Varumärket är en del av Arcadia Group som även äger flera andra kända butiker såsom Burton, 

Dorothy Perkins, Miss Selfridge och Wallis. Arcadia Group ägs idag till 92 % av Sir Phillip Green 

med familj. Butikens främsta försäljning kommer av produkter som kläder och accessoarer, men 

kedjan är mest känd för sina damkläder. Under sena 1970-talet skapades dock Topman för att ta hand 

om och ge service till de manliga kunderna. Verksamheten har även utvidgats genom att ta sig an 

internethandeln (Internet 54) 

Topshop formades 1964 av en man vid namn Jesse Pearman. Det hela började som en liten avdelning i 

en Peter Robinson butik, i Sheffield, norra England. Ett år senare tillägnas varumärket en yta på 2000 

kvadratmeter i källaren i Peter Robinson butiken på Oxford Circus i London. Tio år senare lanseras 

Topshop som ett fristående företag och de riktar sig till en målgrupp på 13-25 år. 1978 skapas 

varumärket Topman för att komplettera systervarumärket och ta hand om den manliga marknaden. 

Elva år senare genomgår butikskonceptet en rejäl modernisering där de byter målgrupp mot en 

förmögnare kund. År 1992 går både Topshop och Topman samman för att nå målet att bli världens 

största modebutik på huvudgatan Oxford Street i London (Internet 55) 

Under 1994 tar varumärket över hela 90000 kvadratmeter yta på huvudgatan Oxford Street, och på så 

sätt föds grunden till den stora flaggskeppsbutik som ligger där idag. Flaggskeppsbutiken är än idag 

världens största modebutik och lockar över 200 000 stilmedvetna kunder varje vecka. (Internet 57) 

1998 står den stora flaggskeppsbutiken på Oxford Street helt nyrenoverad och klar. Topshop passar 

även på i samband med öppningen att lansera ett specialutformad internt sortiment. Butiken får under 

efterföljande år stor uppmärksamhet och strålande recensioner. Under år 2001 etablerar Topshop sin 

långa rad av sponsorskap genom att gå in och sponsra fenomenet Graduate Fashion Week som genom 

samarbeten och engagemang hjälper och främjar unga brittiska designtalanger. (Internet 55) Graduate 

Fashion Week startade 1991 och är ett forum där de allra bästa och nyutexaminerade 

modedesigntalangerna visas upp i Storbritannien. (Internet 58) 

Senare under år 2001 lanserar Topshop en Style Advisor tjänst i vissa utvalda butiker. Genom tjänsten 

erbjuder företaget kunden personlig moderådgivning kostnadsfritt. Under året 2002 två tar de nästa 



kliv inom sponsorskapet och väljer att sponsra, New Generation på London Fashion Week som 

upprättats för att ge unga och nya designers ekonomiska stöd och en PR-plattform för sina kollektioner 

och skapelser. 2004 startas Topshop-to-Go konceptet som i stort innebär att kunden kan få det senaste 

modet hem direkt till dörren. I praktiken innebar det att kunder i området inom Londons 

omloppsmotorväg hade möjlighet att boka ett besök av Topshops mobila team, som då kom hem till 

kunden med kläder och accessoarer som kunden hade möjlighet att pröva och köpa i sitt eget hem. 

Samma år lanserar Topshop sin första mammakollektion. År 2005 blir Topshops egna unika 

kollektioner först ut att visas på catwalken på London Fashion Week som första butik i A-läge på en 

storgata. Kollektionen uppmärksammas och tas om hand av den inflytelserika New York Boutique 

Opening Ceremony. (Internet 55) New York Boutique Opening Ceremony är ett internationellt 

kreativt forum befintligt i centrala Manhattan i New York som tar tillvara på utländska, både nya och 

etablerade, designers och konstnärers skapelser. Forumet består av olika miljöer såsom gallerier och 

utställningslokaler där de olika verken visas upp.  (Internet 59) 

År 2007 lanserar Topshop sitt första designsamarbete i en lång rad av kommande, och först ut är 

modellen Kate Moss. Kollektionen är hett efterlängtad och skapar stor uppmärksamhet och 

uppståndelse kring butikerna. (Internet 55) 

5.3.2 Topshops sortiment 

Topshops sortiment är brett och finns tillgängligt via butiker och internet. Sortimentet är riktat till 

kvinnor som erbjuds produktkategorier som: klänningar, toppar, basplagg, stickat, ytterkläder, jeans, 

byxor, shorts, kjolar, leggings, skor, accessoarer, väskor, smycken, strumpbyxor, underkläder, 

sovkläder, badkläder, kosmetika med mera. Tophop erbjuder dessutom mammakläder samt kläder för 

babyn. Det finns ett sortiment av produkter som tagits fram för långa personer liksom små och korta 

personer. På Topshops hemsida finns också en kategori med plagg som erbjuds direkt från 

flaggskeppsbutiken i London för att kunderna skall få tillgång till det senaste och mest intressanta. 

(Internet 56) 

På hemsidan kan kunderna dessutom få tillgång till de olika designkollektioner som är aktuella. 

Topshop erbjuder också plagg som har skapats inom företag genom den kategori de kallar för Unique. 

Det finns ytterligare en kategori presenterad på hemsidan som är döpt till Boutique, och visar de olika 

favoritstilarna hos Topshop, det finns också en exklusivare kategori med plagg som kallas för 

Exclusives.  Modellen Kate Moss som gästar Topshop med ett antal kollektioner varje år finns också 

att hitta på hemsidan och i butikerna vid vissa valda tidpunkter. På hemsidan finns dessutom flera 

andra servicekategorier att tillgå, såsom stilrådgivare, senaste nytt som kommit in, vad som kommit 

tillbaka i lager igen med mera, dock finns dessa tjänster främst i utlandet. (Internet 56) 

5.3.3 Topshops designsamarbeten 

Topshop har sponsrat nya designtalanger sedan 1999, de har idag kommit att bli världens största 

sponsor av nya talanger inom modeindustrin. Ett av initiativen är det tidigare nämnda New Generation 

på London Fashion Week. Några av de talanger som fått ta del av sponsorskapet är Christopher Kane, 

Duro Olowu, Krysztof Strozyna, Louise Goldin, Marios Schwab, Meadham Kirchoff och Todd Lynn 

(Internet 60) 

Utöver det sponsorskap Topshop har för nya talanger så är det ofta så att företaget följer upp och ingår 

olika samarbeten med de designers som de finner lite extra spännande. De här designerna får genom 

samarbetet göra en speciellt eftertraktad och åtråvärd kollektion avsedd för ett visst antal utsedda 

butiker. Tanken med samarbetena är att föra de olika gästdesignernas visioner och unika, ledande och 



begränsade kollektioner till Topshops butiker, där de allt som oftast säljer slut på några få minuter. 

Några av dessa designers som ganska nyligen har ingått dessa samarbeten är Peter Jensen, Emma 

Cook, Preen, Marios Schwab och Richard Nicoll. (Internet 60)  

Kommande gästkollektioner inför våren 2010 består av bland annat designers som Jonathan Saunders, 

Ashish och svenska Ann-Sofie Back. Flera av de omnämnda designerna har gjort fler än en kollektion 

åt Topshop under åren som gått. (Internet 61) Det samarbete som Topshop antagligen blivit mest 

kända för är det med supermodellen Kate Moss. Samarbetet startade året 2007 och var ett av de mest 

efterlängtade designsamarbeten som en stor butikskedja någonsin gjort. Topshop har inspirerats av 

Kate’s stil och garderob och har på alla vis sett till att fånga hennes unika känsla och medvetenhet för 

stil. Sedan 2007 har Kate fortsatt sitt samarbete med Topshop och hon har fortsatt skapa efterlängtade 

kollektioner som andas hennes välkända stil. I nuläget har hon gjort sin tionde gästkollektion för 

Topshop. (Internet 62) 

5.3.4 Topshops marknadsföring 

Det finns många saker som Topshop arbetar med för att nå ut till och locka till sig kunder. Topshops 

vision i stort är att föregripa de catwalk trender som kommer och omvandla dessa till klädstilar med 

rimliga priser och med så korta ledtider som möjligt. Topshop har genom sina insatser blivit erkända 

och bekräftade av flera kändisar vilket i sin tur avspeglar varumärkets rykte som det stora 

detaljhandelfenomen det är. Celebritetskunder såsom Gwyneth Paltrow, Kate Moss, Liv Tyler med 

flera stärker Topshops rykte som ett slags modemecka, vilket de själva också understryker med en rad 

olika samarbeten och engagemang med olika ledande och nya designers. (Internet 63) 

Sedan mitten av 1990-talet har Topshop utvecklats från att ha varit en stor klädesaffär för 

låginkomsttagare och ungdomar till att bli ett stort, seriöst och trendsättande varumärke. Idag har de 

ett rykte om sig att föra fram innovation och stil istället för att placeras bland de varumärken som 

väljer att dagligen kopiera direkt ifrån catwalken. Topshop har tagit emot flera utmärkelser under åren 

samt nominerats till bland annat till bästa affär, bästa dammode och bästa vintagesortiment. En stor 

drivande kraft bakom alla förändringar är Jane Shepherdson med team, hon har varit rankad som en av 

de mest inflytelserika personerna inom modebranschen. Tillsammans med inköpare och designers har 

hon jobbat för att instinkter skall följas samt vikten av att föra in rätt sorts produkter till varumärket. 

Jobbet har givit stor utdelning med tanke på de nära 300 butikerna i hemlandet Strobritanninen samt 

det 60-tal butiker företaget har internationellt. Idag räknas Topshop som Storbritanniens näst största 

återförsäljare inom modebranschen, varumärket är ett av de absolut starkaste. (Internet 63) 

En mycket viktig ingrediens i Topshops marknadsföring är att se shopping som underhållning, det 

finns flera exempel på detta, bland annat i den stora flaggskeppsbutiken på Oxford Street i London. I 

butiken finns en hel videovägg, Topshopkök, nagelbar, vintagebar samt såkallade boutiquesytor i 

butiken. Vintagebaren finns för att ge kunden valmöjligheter i klädesväg med inflytande av 1960-

1980-tal. Boutiquesytorna som är speciella ytor i butiken och som bara finns i vissa utvalda butiker är 

framtagna för att locka de mer designmedvetna kunderna, kändisar och insiders inom modeindustrin. 

Topshop använder sig också ofta utav olika sorters evenemang för att dra till sig uppmärksamhet, 

såsom säsongscatwalks där kunden kan få se kommande kollektioner, kändisshoppare och makeovers. 

Allt detta för att skapa en så underhållande, komplett och spännande upplevelse för kunden, detta i sig 

ger utdelning då kundens genomsnittliga tid i butiken på Oxford Street är 44 minuter. (Internet 63) 



År 2001 startade Topshop projektet UNIQUE, som kan jämföras med övriga företags 

designsamarbeten, dock är den stora skillnaden med Topshop att designsamarbetena löper mer som en 

röd tråd genom deras verksamhet och marknadsföringen belyser detta hela tiden. Syftet med projektet 

UNIQUE var att skapa koncentrerade och begränsade kollektioner som skulle vara trendsättande. 

Kollektionerna skulle föras in i butikerna för att slå hål på myten om att Topshops idé var att kopiera 

de stora trenderna från catwalken. De lyckades bra med projektet och designryktet började byggas upp 

omedelbart. Med projektet i ryggen hade företaget som ytterligare mål att fortsätta jobba jämsides och 

med olika designpartners i så kallade designsamarbeten för att skapa en hög modenivå på butikerna 

samt långsiktiga partnerskap med designers, allt detta för att fortsätta locka den stil- och 

designmedvetna kunden. Ett exempel på detta är bland annat samarbetet med Kate Moss. (Internet 63) 

Utöver försäljningen av produkter i butik säljer Topshop även online ute på internet. På internet finns 

en specialdesignad webbplats som skapats just för Topshop för att kunna föra ut varumärkets attityd 

även här. Webbsidan är en succé, (www.topshop.co.uk), och databasen innehåller över 120 000 

personer och i genomsnitt besöks sidan av 180 000 besökare varje vecka. (Internet 63) 

En annan mycket viktig del i Topshops marknadsföring och framgång är det engagemang de har i 

sponsringen av nya och unga designtalanger. Designers på första steget av sin karriärstege kommer 

alltid att vara i behov av olika sorters stöd och reklam, vilket de kan de få genom sina förbindelser 

med Topshop. Topshop i sin tur kan med hjälp av tillgången av nya designtalanger ständigt jobba med 

sin produktutveckling och hålla/höja modegraden och stärka sitt varumärke. Exempel på resultat av 

produktutvecklingen är bland annat Topshopgodis, alpint mode och ett ständigt växande skosortiment. 

Ett annat sätt att marknadsföra Topshop på och höja servicegraden för sina kunder är Style 

Advisortjänsten. Kunden kan i flera butiker få personlig och kostnadsfri moderådgivning för att kunna 

gör det perfekta köpet. Tjänsten är otroligt populär och har utökats vid flera tillfällen. Utifrån den här 

tjänsten skapades sedan det som kallas Topshop-to-Gotjänsten. Tjänsten innebär att Style 

Advisortjänsten kan föras hem till kundens hem- eller arbetsmiljö. (Internet 63) 

Enligt Topshops marknadsföringsstrategi är det viktigt med kreativ input hela tiden för att företaget 

skall vara fortsatt nyskapande och upplevas som en frisk fläkt hela tiden. Det i sig ställer höga krav 

och leder till höga mål, men så arbetar de också med duktiga, seriösa och drivande ledare. Det är även 

viktigt med verkliga erkännanden i pressen av det resultat som blivit av allt arbete. Topshop lägger 

stort fokus vid sina team och de egenskaper som de har, men de lägger också ett mycket stort fokus på 

stora och påkostade reklamkampanjer exempel på det är tidningar som Vogue och Catwalk Guide. 

(Internet 63) 

I övrigt baseras Topshops marknadsföring till stor del på reklam, som de är väl medveten om vad dem 

vill uppnå med. Detta är till exempel ett muntligt spritt rykte bland befintliga kunder till nya 

potentiella kunder, ständigt uppdaterad och modern design, ständigt nyskapande av innehållet i 

flaggskeppsbutiken på Oxford Street samt sponsringen av unga designtalanger. Topshops PR-strategi 

är att vara den enskilt största anhängaren av unga och nyblivna modetalanger och att på ett noggrant 

och utstuderat sätt välja de olika sponsringsarrangemangen. Topshop lägger alltid, oavsett om 

marknadsföringsaktiviteten är ett designsamarbete eller en lansering av en ny produkt, ner mycket 

arbete, energi och pengar på rätt sorts reklam för att föra fram sitt budskap och erbjudande på ett bra 

sätt. Detta anses inte bara vara viktigt för att främja framtida stilgurus utan också för att hålla och 

bygga varumärkets trovärdighet och äkthet sett ur kundernas perspektiv. 

5.4 JC 

http://www.topshop.co.uk/


JC står för Jeans and Clothes och är en svensk modekedja inom detaljhandeln.  

5.4.1 JC:s Bakgrund 

JC är ett etablerat svenskt modeföretag. Deras affärsidé lyder: JC skall utveckla och driva koncept för 

modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. (internet 64)  

Deras sortiment är enligt JC baserat på jeans och allt som passar bra till jeans. (Internet 65) Ett av 

kedjans många mål är att 70 procent av försäljningen ska komma från deras egna produkter (internet 

66) Företaget JC som numera står för Jeans and Clothes har en historia som sträcker sig ända tillbaks 

till 1962. Företaget började som ett inköpssamarbete mellan två butiksägare i Varberg och Halmstad, 

som senare utökades till en liten grupp av människor som brann för intresset av ungdomskläder. Den 

första butiken öppnades 1963 i Helsingborg. (Internet 67) Fram till 1999 var JC en frivillig fackkedja 

men för att kunna växa och bli större internationellt ändrades detta och företaget gick över till att bli 

ett normalt detaljhandelsföretag. Andelarna omvandlades till aktierna till ägarna och året efter 

introducerades JC på börsmarknaden. Idag är JC AB ett bolag som är uppdelat på fyra koncept. I 

grunden är Jeans and Clothes och sen har Boys and girls, Brothers och slutligen Sisters tillkommit. 

(Internet 64) Efter att första butiken öppnade 1963 i Helsingborg har företaget vuxit och har idag över 

200 butiker i Sverige, Finland och Norge. Hälften av butikerna ägs numer av RNB som står för Retail 

and Brands och resten ägs av franchise företagare. (Internet 68) RNB är på väg att öppna fler egna 

butiker, dels genom att ta över fler franchisebutiker och dels genom att öppna nya. Några 

franchisebutiker har haft svårt att driva företaget med vinst och har tvingats gå i konkurs under de 

senaste åren. De senaste 12 månaderna har JC förlorat cirka 103 Mkr. Detta beror dels på de 

franchisebutiker som gått i konkurs och dels på en del problem JC har haft med deras logistik arbete 

samt ett stort bindande kapital i form av deras lager som tvingade företaget till en stor omfattande 

realisation under förra året. Men vinden ser ut att vända för JC enligt analytiker men prognoser är 

väldigt osäkra. (Internet 66)  

5.4.2 JC:s Designsamarbete 

En ny spännande idé för JC är att samarbeta med unga, lokala designers som på något sätt har en 

historisk koppling till företaget. JC vill hylla dessa nya begåvningar och målet med samarbetet är att 

erbjuda JC:s kunder kläder med hög modegrad och bred tillgänglighet. De kallar konceptet JC+ och 

först ut i raden är Elin Nyström som är grundare och designer för modevarumärket Stylein. Stylein har 

sin bas i Göteborg och har funnits sedan 2001. I april i år lanserades JC+Stylein som innehåller tre 

stycken olika modeller på klänningar i olika färger och en kofta i två färger. Elin tror att kollektionen 

kommer att passa till JC:s kunder då hon tycker att den förstärker det sensuella samtidigt som den 

utstrålar självsäkerhet. I en intervju förklarar hon samarbetet som en chans att visa sitt lilla varumärke 

i ett kommersiellt forum. (Internet 69) 

 



6. Data insamling 

Detta kapitel avser sammanfatta den data som samlats in genom enkätundersökningen, de olika 

intervjuerna samt observationerna.  

6.1 Enkätundersökningen 

Här under följer rubriker som representerar de frågor som ställdes till respondenterna i 

enkätundersökningen. Under varje rubrik har respektive fråga med sina svar sammanställts. 

6.1.1 Ålder och kön 

68 respondenter svarade och skickade tillbaka enkäten, av dem var 10 män och 58 kvinnor. 

Ålderspannet avseende både män och kvinnor låg på 20-56 år. Hos kvinnorna var åldersspannet 20-56 

år och hos männen var det 22-45 år. Den högsta svarsfrekvensen fanns i ålderspannet 20-30 år både 

hos kvinnor och hos män. Antal personer som lämnade in enkät med vissa ofullständigt besvarade 

frågor uppgick till 7 personer (4 män och 3 kvinnor). 

6.1.2 Designsamarbeten 

Det företag med ikon- och designsamarbeten som flest respondenter kände till var H&M, av de 68 

respondenterna kände 60 stycken till något eller flera av H&M:s designsamarbeten. Av de 

designsamarbeten som H&M har haft var det mest kända Sonia Rykiel, som var H&M:s senaste 

samarbete. 38 respondenter av 68 nämnde samarbetet. Det gjordes två samarbeten med Sonia Rykiel 

på kort tid runt årsskiftet 2009/2010, en underklädeskollektion i december 2009 och en klädkollektion 

i februari 2010. De mest kända samarbetena efter det populära samarbetet med Sonia Rykiel var, 

nämnda i rangordning, Stella McCartney nämnt av 28 stycken, Karl Lagerfeld nämnt av 27 stycken, 

Jimmy Choo nämnt av 24 stycken, Viktor & Rolf nämnt av 22 stycken, Madonna nämnt av 20 stycken 

och därefter i ordning, Matthew Williamson, Roberto Cavalli, Commes de Garcons, Marimekko, 

Kylie Minogue, och Rei Kawakubo. 

 Näst efter H&M var det företag med designsamarbeten som respondenterna kände till 

Topshop. Det var framförallt deras samarbete med modellen Kate Moss som respondenterna 

kände till men andra designers som, Ann-sofi Back och Christopher Kane nämndes också. Av 

de 68 respondenterna kände 15 av dem till Topshops samarbeten. 

 Efter Topshop kom Adidas samarbete med Stella Mccartney, 8 av 68 respondenter nämnde 

detta samarbete. Andra designers som omnämndes var Yohji Yamamoto och Jeremy Scott.  

 Efter Adidas kom Acnes och Lanvins designsamarbete. 7 stycken av de 68 respondenterna 

kände till deras samarbete. 

 Efter Acne och Lanvin kom Weekdays samarbeten som 6 av de 68 respondenterna kände till. 

Omnämnda designers var Stine Goya, Carin Wester, Minimarket, Laura Mackness och David 

& Martin.    

 Efter de ovan presenterade företagen följde ett antal företag med designsamarbeten som hade 

2 eller färre omnämningar. 

 Antal svarande som endast kände till ikon- och designsamarbeten som begrepp men inte 

kunde nämna några uppgick till 6 stycken. 

6.1.2 Antal personer som har köpt något ur en designkollektion 



35 respondenter svarade att de inte hade köpt något ur en designkollektion, 28 stycken svarade att de 

hade gjort det, 5 stycken svarade att de inte visste eller kom ihåg om dem hade gjort det. 

6.1.3 Anledningar till varför man köpte något 

De vanligaste svaren var att respondenterna tyckte att plaggen de hade köpt var fina och snygga. 

Kvaliteten uppskattades av flera till att vara bättre på de plagg som ingick i designkollektionerna 

jämfört med butikens andra kollektioner. Många menade att anledningen till deras köp berodde på att 

de tyckte det var kul med en annorlunda design jämfört med butikens övriga kollektioner och de tyckte 

också det var kul att få möjligheten att köpa designplagg till ett lägre pris. Andra anledningar som 

föranledde till köp var att plaggen som hade köpts helt enkelt passade bra och kompletterade 

garderoben, flera menade att de skulle ha köpt plaggen oavsett om de varit designplagg eller ej. Det 

begränsade antalet av plaggen kan dessutom innebära att inte så många har ett likadant plagg. En del 

rycktes helt sonika med i hysterin i att handla designplagg. Någon menade på att det var lite tråkigt 

med all hysteri och reklam kring plaggen, de hann helt enkelt tröttna på dem innan de kom ut i butik. 

Det fanns också flera som uppgav att de inte handlat något på grund av att det de ville köpa var slut 

eller att inget av utbudet föll dem i smaken. Andra menade att om de inte hela tiden har stenkoll på när 

de olika sakerna säljs så finns det ingen chans att köpa något eftersom allt tar slut så fort. Hysteri och 

massvis av folk i butikerna var också en anledning till att eventuellt till och med undvika butiken vid 

dessa tillfällen. 

6.1.4 Hur har man fått kännedom om designsamarbetena, vilken marknadsföring har man 

påverkats av 

Av 68 respondenter nämnde 58 stycken någon form av reklam som gjort att de fått kännedom om 

fenomenet designsamarbeten. 

En stor del av de svarande har fått kännedom om designsamarbeten genom olika slags tidningar såsom 

Elle, Damernas Värld samt andra modemagasin, vanligtvis i form av artiklar eller annonser. Ett annat 

exempel är ryktesspridning, genom vänner och bekanta eller folk på stan. Vidare är internet och 

däribland framförallt olika sorters bloggar ett av spridningsredskapen men även företagens hemsidor 

är ett redskap i marknadsföringen. Tv är ytterligare ett exempel som har nått ut. I Utomhusmiljön, har 

flera respondenter bland annat blivit upplysta genom åsynen av affischer och reklampelare. I övrigt 

kan det handla om att de har besökt butiken eller gått förbi dess skyltfönster och på så sett blivit 

informerad och medveten. Andra sätt att bli uppmärksammad på kunde vara att respondenterna genom 

klubbmedlemskap kunde få såkallade nyhetsutskick via post eller e-mail. 

6.1.5 Synen på företaget efter ett designsamarbete 

40 stycken tycker att synen på företag som har använt sig av designsamarbeten har förändrats på något 

sätt och 27 stycken svarade nej eller vet ej. Bland dessa 40 stycken så var synen främst positiv. 3 

respondenter tyckte att designsamarbetena var negativt då det blev för mycket uppståndelse i butikerna 

eller så var åsikten att samarbetena var trista och att det hade blivit för vanligt. En tyckte även att 

samarbetena riktade sig enbart till en mer ungdomlig publik och ansåg därför detta negativt. Bland de 

positivt svarande respondenterna svarade flest att synen av företaget i fråga hade blivit mer positiv och 

de såg företaget som mer spännande med roligare kollektioner. Därefter hade många svarat att 

respekten för företaget hade höjts och företaget visade en högre status. Vidare tyckte några att 



samarbetena ledde till att företaget ansågs mer innovativt och intressant, och ännu en allmän åsikt var 

att kvaliteten på företaget hade ökat i och med mer kvalitet på designkollektionerna och kläderna.  

6.1.6 Designsamarbetenas betydelse för företagen 

I den här frågan var det endast en liten del (4stycken) som svarade blankt eller att de inte visste 

betydelsen för företaget. De allra flesta trodde att betydelsen var hög eller mycket hög för 

detaljistföretaget på några olika sätt. Det vanligaste svaret blev att detaljistföretaget får bra publicitet 

och uppmärksamhet samt lockar både nya och fler kunder i samband med samarbetet. En annan orsak 

till återkommande designsamarbeten trodde några berodde på högre försäljningsintäkter beroende på 

bland annat merförsäljning i samband med kampanjer. Många uppgav också att det säljande företaget 

förstärkte sitt varumärke och image när de arbetade tillsammans med en respekterad och duktig 

designer. Några få trodde att gästdesigners var viktiga för att profilera en produkt, företagets anses mer 

exklusivt och att de övriga produkterna i ett detaljistföretags sortiment får ett högre värde.  

Några av respondenterna svarade även utifrån det designande företagets perspektiv. De flesta ansåg att 

anledningen för en designer att samarbeta med ett större detaljistföretag var att de får chansen att nå ut 

till nya kunder och en bredare publik. Andra anledningar som uppgavs i frågan var att designern fick 

bra publicitet, samarbetet lockar kunder till varumärket och det ökar försäljningen i samband med 

kampanjen.   

6.1.6 Vad tycker respondenterna om designsamarbeten 

Över 50 procent av de svarande tycker att samarbetena är positivt på flera olika sätt. Några svarade 

blankt och några tycker att samarbetena var kul i början men anser nu att de har börjat bli trist då de 

finns överallt i butikerna. Vissa bryr sig inte om designkollektionerna och har därför ingen åsikt. 

Några tycker inte alls om iden med samarbeten och tycker att det leder till överkonsumtion och tycker 

att det i allmänhet är överreaktion bland konsumenterna. Dock tycker några att det är roligt och 

intressant, men inte tillräckligt för att det ska locka dem till butiken och stå och köa för att få tag på 

något i kollektionerna. De allra flesta är ändå positivt inställda till designsamarbeten och tycker att det 

är en bra idé, intressant koncept och nytänkande. Vissa menar att det är bra att designade kläder når ut 

till en bredare massa och ger fler chansen att ha råd att inhandla dessa. Andra menar att det är bra då 

företaget anses mer modemedvetna och att företagen kan lära av varandra. Några finner kollektionerna 

spännande då de endast kommer i en begränsad upplaga, andra ser detta som lite mer negativt då 

varorna snabbt tar slut och det kan vara svårt att få tag på ett plagg i en designerkollektion.  

6.2 Intervjuerna 

Här nedan följer en sammanfattande text om varje intervju som har gjorts. 

6.2.1 Intervju med Elin Nyström, grundare av varumärket Stylein 

I en intervju med Elin Nyström berättar hon om sina erfarenheter utifrån att vara designer och ingå ett 

designsamarbete. Det designsamarbete som är anledningen till den här intervjun är det kommande med 

klädkedjan JC som kommer att starta i maj år 2010. Elin börjar med att berätta hur hennes eget 

varumärke Stylein kom till. Idén om Stylein föddes hos Elin när hon i New York, med start år 2001, 

studerade på FIT, som är en internationellt erkänd högskola för design, mode, konst, kommunikation 

och entreprenörskap. År 2003 flyttade hon hem till Sverige och etablerade företaget Stylein i staden 



Göteborg i Sverige. Merparten av Styleins plagg produceras just i butiken i Göteborg och idag arbetar 

5 personer med varumärket. 

Styleins största återförsäljare är bland annat Åhléns City, Nelly.com, NK i Göteborg och Stockholm, 

ett antal japanska kedjor samt Samsö och Samsö i Danmark. Det ligger mycket arbete bakom hur 

varumärket Stylein sprids bland återförsäljare. Elin menar att det är viktigt att återförsäljarna håller en 

viss standard som är nödvändig och mycket viktig för varumärket, likaså att de olika återförsäljarna 

har liknande och rätt målgrupper som besöker butikerna. Dessutom är hon mycket noggrann med att 

försäkra sig om att varumärket inte på något sätt kommer i skymundan bland övriga varumärken, det 

vill säga undviker de en alltför stor konkurrens. Varumärkets produkter säljs i regel till olika 

återförsäljare via mässor, agenter och olika distributörer.  

Elin har inget speciellt budskap som hon vill sprida med sina kläder, istället brinner hon för att få äran 

att klä andra människor och på så sätt lyfta fram deras personlighet med hjälp av kläderna. Tanken är 

inte att kläderna ska dominera, utan att de ska lyfta fram och tillföra något. 

Idén med ett designsamarbete tillsammans med JC föddes fram på så vis att JC tog kontakt med Elin. 

Tillsammans hade dem en dialog och kom sedan överrens om att ingå ett samarbete. Ett av Elins krav 

var att hennes kollektion för JC skulle få en bred tillgänglighet genom att de skulle säljas i JC:s alla, 

cirka 165 butiker i norden. Hon själv ser det som en ära att få tillgång till så många människor och få 

sälja sina kläder till dem, samtidigt som hon får möjligheten att bredda varumärket Styleins 

målgrupper. Som svar på vad hon tror att klädkedjan JC vill få ut av samarbetet säger hon att det var 

klart och tydligt från början, de vill höja modegraden på sitt sortiment samt ta del av varumärket 

Stylein och dess image. 

Marknadsföring av designsamarbetet har Elin och JC arbetat fram tillsammans. Elin har bland annat 

stylat plåtningarna av kollektionen och då använt sig av en tidigare modell som representerat Stylein 

för att få kampanjen att just andas Stylein. Hon har personligen mött pressen och givit dem 

information om det kommande designsamarbetet. I övrigt har samarbetet uppmärksammats genom 

bland annat ett fem-sidigt reportage i modetidningen Elle, det har även skrivits om det i 

modetidningen Damernas värld samt legat som nummer ett på Sofis mode- och skönhetsblogg på 

Aftonbladets hemsida. Överlag har det som allra mest handlat om digital marknadsföring. 

Slutresultatet är en kollektion innehållandes tre klänningar och en kofta, varje plagg i ett antal olika 

färger. Priserna är fördelaktiga vad det gäller designplagg och kommer att ligga mellan 399-499 

kronor. Elin menar att eftersom kollektionen är tänkta att släppas i maj så tyckte hon att det var en 

självklarhet att kollektionen skulle bestå i ett tema om skolavslutningar, student och examen, eftersom 

det är den stundande högtiden. 

En av varumärket Styleins starka sidor är bland annat draperingar och veck och att plagget i sin helhet 

får ett snyggt fall, vilket JC är väl medvetna om och kan dra fördel av i den aktuella kollektionen med 

dess tema. Tillsammans har JC och Elin dragit upp en gemensamlinje angående kollektionen och 

sedan arbetat efter den. Självklarheten för Elin om kollektionens tema och utformning har dock gjort 

att JC inte har gjort några ändringar under tidens gång. Hon tror att kollektionen kommer att passa den 

typiska JC-tjejen alldeles utmärkt då hon som tidigare sagts strävar efter att förstärka personligheten, 

bland annat de sensuella dragen, hos personen samtidigt som man utstrålar självförtroende. 

6.2.2 Intervju med Karin Andersson, Assisterande butikschef på Topshop i Göteborg 



I en intervju med den assisterande butikschefen Karin Andersson på Topshop i Göteborg berättar hon 

om sina erfarenheter av Topshops olika designsamarbeten.  I butiken i Arkaden i Göteborg är det 

endast Kate Moss kollektion som säljs. Denna kollektion brukade anlända till butiken fyra gånger per 

år men nu har dessa tillfällen minskats ner till endast två gånger per år. Det är en sommar/vår 

kollektion som kommer ut i maj, innehållande lite finare klänningar inför högtider på sommarhalvåret. 

Höst/vinter kollektionen anländer i november och har extra fina plagg inför jul- och nyårsfiranden. 

Inför en kampanj finns det en mall som alla butikerna måste följa och gå efter menar Karin. När 

kollektionen anländer till butiken följer det med speciella planscher och affischer som ska upp på 

väggarna och i butikens skyltfönster. Dessutom ska kläderna hängas upp på speciella Kate Moss-

galgar och visas upp på speciella platser i butiken där de syns bäst. Dessa platser ser kunderna direkt 

när de kommer ner i butiken och detta ska underlätta för kunderna att hitta det de söker.  

 Karin berättar om Topshops marknadsföring inför ett designsamarbete, där marknadsföringen skiljer 

sig en del mellan Göteborg- och Stockholmsbutikerna. Då Stockholm har andra designsamarbeten än 

Kate Moss, så har de även mer marknadsföring då säger Karin. I Stockholm är Topshop mer aktivt 

involverade i olika intervjuer och andra marknadsföringskanaler, medans Topshop Göteborg lever på 

ryktet som sprids och notiser i tidningar där media själva väljer att skriva om samarbetet. De använder 

sig inte av några reklampelare eller andra planscher i samhället vilket Karin tycker vore en bra idé. 

Deras största marknadsföringskanal tror Karin är Topshops hemsida där alla samarbeten marknadsförs 

och dessutom finns en så kallad ”Toplist” där kunderna kan skriva upp sin email-adress och sen få 

information om de kommande kollektionerna.  

 När vi frågade om kundernas reaktion på designsamarbetena svarade Karin att det tyvärr inte är någon 

jätte rusning längre som det var under de första lanseringarna. I Stockholm har Topshop fått byta lokal 

och har därför inte så stor plats att kunna visa upp och sälja sina designkollektioner, vilket Karin tror 

är en orsak till att uppståndelsen även där är ganska så låg. Dock är uppståndelsen betydligt högre 

utomlands vid en lansering. Kundströmningen i Göteborgsbutiken blir dock bättre under de första 

dagarna av ett samarbete och kunderna är generellt lite äldre. Detta tror Karin beror på att prislappen 

på ett Kate Moss plagg kan stiga ända upp till 3000 kronor. Försäljningen ökar dock under en 

kampanj, vilket även detta kan bero på den högra prislappen. Det blir en del merförsäljning också 

menar Karin men inte så mycket som önskas då vissa kunder bara är ute efter ett Kate-Moss plagg. 

Standarden på kollektionen varierar också, vilket syns på kundernas köplust. Karin Tycker att idén 

med designkollektioner är roligt och om hon fick önska sig en designer till Topshop var svaret ingen 

tvekan skodesignern, Jimmy Choo.  

 

 

 

6.2.3 Intervju med Elinor Nystedt, Pressansvarig för Weekday 

I en mailintervju med Elinor Nystedt som är marknadsansvarig för företaget Weekday berättar hon om 

hur Weekday väljer ut deras samarbeten med olika designers. De samarbetar med modeskolor runt om 

i världen för få in nya uttryck och kunna presentera något nytt och intressant för Weekdays kunder. 

När en svensk designer väljs ut är det för att Weekday gillar ett uttryck och ser det som ett 

komplement till deras sortiment. En annan anledning är att de vill presentera en svensk designer 



utomlands. Parallellt arbetar Weekday gärna med en utländsk, större designer men med Weekdays 

känsla, som Stine Goya och Peter Jensen. Detta görs för att få in uttryck som skiljer sig och som ger en 

annan del till konceptet utifrån formspråk.  

Varför Weekday har valt att använda sig av designsamarbeten är för att det är ett bra komplement till 

Weekdays övriga sortiment och de får dessutom unika produkter. Elinor menar också att Weekday på 

så sätt kan vara flexibla i och med den expansionsplan som Weekday har framför sig.  En annan 

anledning är också att de, genom designsamarbeten, kan erbjuda unga människor en design till ett 

överkomligt pris samt att dem är en bidragande faktor till att bygga helhetskonceptet Weekday 

långsiktigt. Innan ett designsamarbete tas ett koncept fram för visuell presentation av 

designkollektionen. Elinor säger att Weekday inte arbetar med några annonser och dylikt utan de 

använder sig av pressreleaser och utlåning samt en form av release inom fest vernissage och 

presentation i olika skalor och former.  

Elinor berättar att strategin för att marknadsföra ett designsamarbete inte skiljer sig från deras vanliga 

marknadsföring. Dock går Weekday bredare och djupare på helhetskonceptet Weekday ur ett 

långsiktigt perspektiv vid deras vanliga marknadsföring och designkollektionerna har en kortare 

livslängd där plaggen kommer in snabbt och säljs slut.  Kunderna visar dock ett intresse och enligt 

Elinor bloggas det en hel del om designkollektionerna. Ibland har Weekday produkter som leder till 

nyfikenhet och driver kunder in i butiken, snarare än konkret försäljning på just den produkten.  

 6.3 Observation av H&M-butik 

På grund av att ingen intervju kunde göras med någon butiksansvarig eller dylikt på H&M, föll valet 

på att göra observationer av några H&M-butiker angående designsamarbetena istället. 

Observationerna gjordes under december månad år 2009 samt februari månad år 2010, då Sonia 

Rykiels designkollektioner för H&M visades i vissa butiker. Två butiker observerades, en butik i 

Jönköping och en butik i Göteborg. Vad som framförallt iakttogs var hur butikernas marknadsföring 

och upplägg av kollektionerna från samarbetena såg ut. I likhet med Weekdays och Topshops butiker 

vid designsamarbeten, använde H&M sig av planscher och affischer samt övrigt material både i 

skyltfönstren och inne i butiken. Plaggen som utgjorde kollektionen fanns samlade på ett och samma 

ställe och precis som med tidigare nämnda företag placerades kollektionerna på såkallade a-lägen eller 

priolägen, platser där kunderna direkt och lätt kunde se och komma åt kollektionerna. 

 



7. Resultat och Analys 

I detta kapitel är avsikten att tolka samt jämföra den insamlade data med de teorier och modeller som 

är valda att användas i uppsatsen.   

7.1 Högst medvetandegrad 

I enkätundersökningen visade det sig att H&M och deras designsamarbeten var det företag som 

respondenterna mest kände till, hela  60 stycken av 68 tillfrågade. De tre populäraste samarbetena, 

nämnda i rangordning var, Sonia Rykiel, Stella McCartney och Karl Lagerfeld.  Det andra företaget 

som blev nämnt av respondenterna var Topshop, 15 av 68 tillfrågade nämnde Topshop och framför allt 

Kate Moss som designer. Weekday hamnade längre ner på listan, endast 6 av 68 respondenter svarade 

Weekday och några samarbeten som nämndes då var Carin Wester, Minimarket samt Stine Goya.  

Med dessa resultat kan man dra en sluts av att H&M har lyckats bäst med att placera sig på 

människors varumärkes stege när det gäller företag som använder sig av gästdesigner enligt Gezelius 

och Wildenstam (2009).  

H&M har alltså lyckats positionera sig i människors medvetande och på så vis lyckats erövra en 

marknad. Enligt siffrorna i resultatet av undersökningen är H&M överlägsna i detta ämne och 

Topshop en bit efter.  Det fanns några som kände till Weekday men det var ganska få, i motsvarighet 

till framför allt H&M men även Topshop. Gezelius & Wildenstam (2009) anser att det finns tre 

grundstrategier för att lyckas positionera ett företag framgångsrikt. Den första kallas produktledarskap, 

där produkten är överlägsen i utformning och kvalitet. Den andra är operativ överlägsenhet, som 

handlar om att företaget har en styrka i att nå ut över allt på marknaden samt den sista som är inriktad 

på service och kunden och kallas överlägsen kundanpassning. H&M:s designkollektioner blir 

överlägsna i utformning och kvalitet i och med att det är en välkänd designer som skapar en kollektion 

i en begränsad upplaga. Detta gäller så klart alla företagens samarbete då alla har arbetat tillsammans 

med eftertraktade designers och kollektionen är i en mindre omfattning.  

Det H&M har lyckats med som de andra inte har, är den andra punkten att nå ut på marknaden och 

finnas tillgängliga överallt. De satsar otroligt mycket på att använda sig av flera olika 

marknadsföringskanaler och att göra varje lansering av ett designsamarbete till ett stort jippo. De 

satsar stort på att finnas tillgängliga överallt i form av butiker, internet försäljning och kataloger. Deras 

strategi är även att synas överallt och uppmärksamma folk om deras existens genom erbjudanden, 

magasin, utskick, kampanjer, medlemsklubbar, medlemsförmåner, event, sponsringar med mera. 

Jämförelsevis med de resultat som kommit fram ur undersökningen så styrks H&M:s massiva arbete 

med att nå ut till folk med sitt budskap och sina erbjudanden, överlag kunde nästan varje respondent 

nämna just H&M kopplat till designsamarbeten, samt räkna upp fler en ett sätt som amn har fått 

kännedom om H&M:s samarbeten, budskap eller övriga erbjudanden. De är även mycket noga med att 

framstå som bra samhällsmedborgare och stödjer bland annat all for Children och har egna ekologiska 

kollektioner. Topshop satsar en del på att marknadsföra sina kollektioner men inte i den utsträckning 

som H&M. Enligt undersökningen som gjordes kan man se vissa skillnader vad gäller Topshops 

marknadsföring både vad gäller de butiker som finns i Sverige och marknadsföringen av varumärket 

och dess samarbeten utomlands. Topshop uppges ofta att använda sig av stora, välarbetade och 

välriktade reklamkampanjer, men vad det gäller varumärkets marknadsföring i Sverige så är den något 

mer blygsam. I intervjun med assisterande butiksansvarig på Topshop i Göteborg, berättar Karin 

Andersson att det även är skillnad på marknadsföringen mellan butikerna i Sverige, det satsas inte på 

att marknadsföra butiken i Göteborg på så många sätt som det görs i butiken i Stockholm. I Göteborg 



har man som mest använt sig av butiken som marknadsföringskanal samt ryktesspridning inom 

kundkretsen. Weekdays marknadsföring grundar sig som mest på ryktesspridning och är på så sätt, och 

till skillnad från de två övriga företagen, inte riktad till den stora folkmassan, utan till mindre specifika 

målgrupper. Weekdays strategi fungerar istället som så att man skapar intresse kring företaget och dess 

varumärken genom att skapa bra och efterfrågade produkter som kan tala för sig själva och ge upphov 

till ryktesspridning, som i sin tur lockar kunder samt eventuella kunder till butikerna. I intervjun med 

Elinor Nystedt bekräftar hon detta då hon säger att många produkter ger upphov till nyfikenhet då de 

omtalas på bloggar och inom bekantskapskretsar, och dettta leder många gånger att folk besöker 

butikerna av ren nyfikenhet. Grundarna till Weekday hade den fördelen att nå ut till deras potentiella 

kunder snabbt och skaffa sig igenkännedom och rätt associationer till deras varumärke relativt tidigt. 

Detta ansåg Gezelius & Wildenstam (2009) vara en viktig grund för att kunna etablera och bygga ett 

starkt varumärke. Weekday har blivit ett etablerat varumärke på kort tid men bland en mindre skara 

människor.  

Ett starkt varumärke har många fördelar. För ett säljande företag skapar det lojala kunder, minskar 

risken för priskrig på marknaden och barriärer kan skapas gentemot konkurrenterna. För kundernas del 

fungerar ett varumärke bland annat som en informationsbärare och en kvalitetsgaranti, den reducerar 

även den psykologiska risken och hjälper människor att välja, för dem, den rätta varan. Gezelius & 

Wildenstam (2009) anser att en produkt är lätt att kopiera men att styrkan i ett varumärke är näst intill 

omöjlig för konkurrenterna att komma åt. Applicerar man det nyss nämnda på de tre företag som 

studerats kan man hitta styrkor hos dem alla. H&M:s styrkor är att de i dagens läge har cirka 73 000 

medarbetare utspridda på 34 marknader runt om i världen och har existerats sedan 1947. De anses vara 

det ledande modeföretaget i världen i antal butiker sett och hade en omsättning år 2009 på MSEK 

101 393. Genom detta kan företaget hela tiden stärka sin verksamhet genom att bland annat investera 

delar av sin vinst i utvecklingen av nya marknadsföringskanaler för att nå ut till fler och större 

marknader. Just detta är H&M:s stora styrka idag och det bekräftas även av vår undersökning, 

företaget använder sig av i princip alla de kanaler som går att använda sig av. Folk känner till H&M 

för företaget syns och finns tillgänligt för en otroligt stor skara människor. Några av Topshops styrkor 

är att man är verksam i 20 länder med cirka 360 butiker och har funnits sedan 1964. Företagets stora 

styrka är att man är ledande inom modetrender, man fångar upp dem precis innan de blir till och låter 

sedan sina kunder ta del av det absolut senaste. Topshop som företag är också duktiga på att utveckla 

och komplettera sitt sortiment ständigt och jämt. Weekday, som är ett relativt nytt företag som startade 

år 2000, har än så länge 8 butiker i två länder och en omsättning på 83 919 000 kronor, taget från 

perioden 06/07. Deras styrka är att man har lyckats med att låta bra och efterfrågade produkter som 

lever upp till de potentiella kundernas krav, göra reklam för företaget och dess tankar och idéer, utan 

att spenadera några vidare summor. Visserligen skiljer sig företaget sig åt på så sätt att man riktar sig 

till en lite mindre publik än vad de övriga två företagen gör, dock utan avkall på tankar om att växa 

gällande marknadsandelar och målgrupper. H&M kan anses ha en stor fördel gentemot de andra två då 

de har ett starkt internationellt varumärke och kan skapa barriärer gentemot andra företag med 

designsamarbeten.  De har även många lojala kunder som genom att välja H&M, minskar sina 

sökkostnader och reducerar psykologiska risker då kunderna vet vad de får när de köper en vara från 

H&M.  

Att använda sig av designsamarbete i ett företags strategi kan fungera som ett led i att utvidga 

varumärket. Gezelius & Wildenstam (2009) skriver att det är viktigt att ledningen i ett företag jobbar 

aktivt med att utöka sitt territorium och att utveckla varumärket för att hålla det vitalt. Det finns fem 

stora strategier till detta, som är presenterade under kapitlet marknadsföring och punk 3.4.3. Den ena 

strategin, vertikal linjeutvidgning med hjälp av silver bullets, passar in på företagens strategi med att 



använda olika gästdesigners. En silver bullet är alltså en mer påkostad variant av ett företags standard 

produkter. Gezelius & Wildenstam (2009) anser att när företagen anlitar kända designers som skapar 

en mer exklusiv kollektion så överförs den framgångsglansen till det övriga sortimentet. Han menar att 

detta är anledningen till att företag använder sig av denna strategi och inte för att enbart sälja plagg ur 

den designade kollektionen.   

7.2 Skillnader och likheter i marknadsföringen 

Likaväl som det finns en hel del likheter i de studerade företagen så finns det särskiljande olikheter. 

Gezelius & Wildenstam (2009) menar att för företaget är det av stor vikt att företaget tydligt 

formulerar affärsidé, syfte och mål för ett företags verksamhet, för att kunna svara på frågorna varför 

de finns till, vad de strävar efter och på vilket sätt det är tänkt att de skall nå sina mål. Företagen som 

finns presenterade i undersökningen arbetar alla tre med marknadsföringens grunder är att lyssna, 

tolka och analysera vad kunder vill ha, samt kunna möta det behovet genom att producera det som 

önskas. 

H&M som idag är ett väletablerat internationellt modeföretag har ända sedan starten arbetat med 

strategier för att växa vad gäller målgrupper, marknadsandelar och varumärke. Deras vision är att 

ständigt ta reda på vad kunderna vill ha och möta den efterfrågan genom att erbjuda mode och kvalitet 

till bästa pris. Topshop är också ett väletablerat varumärke, om än inte så mycket i Sverige som 

internationellt sett. Topshops vision är att hela tiden föregripa de trender som presenteras på catwalken 

och på så sätt vara ett trendsättande varumärke istället för ett, bland alla andra, kopierande företag. 

Weekday är ett relativt ungt varumärke som på flera sätt skiljer sig från de två övriga vad det gäller 

marknadsföringen, men som en av dess grundare uttryckte det är visionen att skapa och producera 

produkter som folk vill ha och som är bra både ur design- och kvalitetssynpunkt. 

Enligt Gezelius & Wildenstam (2009) är det vanligt att företag riktar in sig på en eller några få 

marknadsföringskanaler på grund av de kostnader som marknadsföring medför. En annan anledning 

till att de väljer ut olika tillvägagångssätt är att olika medier passar för olika budskap och syften. 

Genom hela H&M:s marknadsföring går det en röd tråd som företaget inte släpper. Syftet med 

marknadsföringen är och kommer alltid att syfta till att föra ut varumärkets budskap i form av 

affärsidé och attraktiva erbjudanden till kunder. Utifrån undersökningen som gjordes var det lätt att 

konstatera att H&M är det företag som bäst har positionerat sig i respondenternas medvetanden med 

hjälp av sitt marknadsföringsarbete. Detta beror på att de ständigt arbetar för att hitta nya vägar och 

sätt för att bli mer tillgängliga och för att nå ut till kunder. Idag använder sig H&M i stort sätt av alla 

de marknadsföringskanaler som finns att tillgå, de koncentrerar sig stort på att nå ut till så många olika 

målgrupper som möjligt och de har de ekonomiska möjligheterna att använda sig av så många 

marknadsföringskanaler, då stora delar av vinsterna investeras i marknadsföringsarbetet. 

Topshops marknadsföring i Sverige är mindre offensiv internationellt jämfört. Deras marknadsföring 

består i stort av välriktad reklam av olika slag för att nå ut med de erbjudanden de har. En annan stor 

del av marknadsföringen är den så kallade ryktesspridningen som tidigare nämnts, det är också en 

medveten strategi i att sprida varumärket samt stärka det. Den övergripande strategin är att vara den 

enskilt största anhängaren av unga och nya designtalanger. Det är en otroligt viktig del av 

marknadsföringen då den syftar till att bygga varumärkets äkthet och trovärdighet sett ur kundernas 

perspektiv, och med tanke på att Topshop använder sig av ryktesspridning som ett sätt att sprida 



varumärket kan man förstå hur viktigt det är att man lägger en bra grund hos kunderna för att få en 

positiv ryktesspridning. 

Enligt Armstrong och Kotler (2005) är just ryktesspridning ett av de mest effektiva och viktigaste 

sätten som finns inom marknadsföring för företagen. Det är ett bra och användbart sätt för ett företag 

att positionera sig i folks medvetanden då kunder många gånger ber varandra om åsikter som i sin tur 

leder till om de handlar eller inte. 

Weekday är ett företag som än mer än Topshop använder sig av och har förlitat sig på ryktesspridning 

som marknadsföringsstrategi. De har till skillnad från de två tidigare nämnda företagen inte lagt ner 

några större summor pengar på marknadsföring. De har istället som en medveten strategi jobbat 

utifrån att ha bra och efterfrågade produkter som de har låtit tala för sig själva genom ryktesspridning. 

Weekday ser även kontinuerligt till att ha ett antal mindre event kring produkterna för de mest 

hängivna anhängarna. Dock medger de att en stor anledning till att de fortsätter att använda sig av den 

här strategin är på grund av tillfredställande resultat. För vinnande av framtida marknadsandelar, 

gällande exempelvis varumärket Cheap Monday som är den del av Weekday som är stor 

internationellt sett, så tänker Weekday utgå från den tidigare strategin om den fungerar annars får man 

eventuellt titta på andra marknadsföringsmöjligheter. 

7.3 Marknadsföringen av designsamarbetena 

En gemensam del som alla de tre företagen har är att de på ett eller annat sätt använder sig av design- 

och ikonsamarbeten i sina aktiviteter. Dock finns skillnader i vilken roll dessa samarbeten spelar för 

företagen och hur de använder sig av dem samt marknadsför dem.   

H&M exempelvis, har sedan 2004 släppt ett eller flera samarbeten per år sedan de startade. 

Samarbetena har skiftat en del i popularitet, vilket bland annat kunde utläsas i undersökningen bland 

respondenterna. Designsamarbetena är en tydlig strategi för H&M att bygga och förstärka sitt 

varumärke, likväl som att de når nya målgrupper och med jämna mellanrum kan presentera någon ny 

och lockande aktivitet för sina kunder, vilket passar bra då en av deras ledande principer är att det 

alltid skall hända något nytt på H&M. De använder sig av alla sina marknadsföringskanaler då de 

marknadsför ett designsamarbete. Gemensamt med H&M lägger även Topshop ner en hel del extra 

krut på att skapa händelser kring sina samarbeten som lockar världsmedia att skriva om dem och på så 

sätt når företaget ut ännu mer och gör det hela till en stor händelse som många vill ta del av. Båda är 

duktiga på att väva samman andra aktiviteter med designsamarbetena och låter på så sätt de olika 

aktiviteterna dra fördelar av och stärka varandra. Exempel på detta är när H&M bland annat skänker 

en del av försäljningen, av en specifik designad vara, till sina olika stödprojekt som de har eller när de 

väljer att sammankoppla en designer eller kändis med en nyöppning och så vidare. Hos H&M är det 

dock så att designsamarbetena dyker upp ett antal gånger per år och sveper över på en kort tid.  

Generellt inom företaget Topshop är det istället de olika designsamarbetena samt stöd och sponsring 

av designsamarbeten som genomsyrar och lägger grunden för hela varumärket. Det är till stor del 

genom de olika designers, som de hela tiden kan produktutveckla, presentera nya och spännande 

erbjudanden samt sätta och skapa trender. Allt det här bidrar till att bygga varumärket på sikt. 

Enkätundersökningen och intervjun med en kontakt på Topshop riktar sig dock framförallt till 

Topshop i Sverige. Enligt Karin Andersson, som är assisterande butikschef på Topshop i Göteborg, så 

läggs det ner en hel del mer tid, engagemang och pengar på att marknadsföra Topshop i Stockholm 

gentemot i Göteborg. I Göteborg är det som oftast väldigt sparsamt med marknadsföringen av den 



enda butiken och varumärket. I stort handlar det om att de använder sig av de skyltfönster som finns, 

själva butiken och sedan förlitar de sig på ryktesspridningen som utöver vanlig ryktesspridning bland 

vänner, bekanta och övrigt folk består i att en del notiser dyker upp i olika tidningar när tidningarna 

själva väljer att skriva om Topshop. I Göteborg använder Topshop sig inte av reklampelare eller 

planscher för att lokalt marknadsföra varumärket vilket Karin Andersson tycker är synd, då det säkert 

hade hjälpt till att sprida varumärket. Topshops största marknadsföringskanal tror dock Karin 

Andersson är deras så kallade ”toplist” som finns på Topshops hemsida. Här kan kunderna lämna 

namn och emailadress och så får de sedan löpande information om de kommande kollektionerna. På 

H&M har kunder också möjlighet att bli så kallad klubbmedlem. För att bli det lämnas namn och 

adressuppgifter och sedan blir de också där kontinuerligt uppmärksammade på nyheter, som 

exempelvis kommande designsamarbeten.  

När det kommer till Topshops samarbeten skiljer sig städerna Göteborg och Stockholm åt på så sätt att 

Stockholm har fler designsamarbeten att presentera varje år medans Göteborgsbutiken gästas av Kate 

Moss kollektioner två gånger om året. Vid marknadsföringen och förberedelserna av samarbetena 

använder sig alla Topshopbutiker av en mall för att göra likadant. Precis som det har observerats hos 

H&M använder sig Topshop av en del pr-material som affischer och planscher inne i butiken samt i 

skylten . På Weekday tar man enligt Elinor Nystedt, som är presskontakt och marknadsansvarig på 

Weekday, också fram speciellt passande visuellt material att marknadsföra den aktuella kollektionen 

med. I övrigt jobbar alla tre butikerna med att lyfta fram designkollektionerna på ett synbart sätt 

genom att ge plaggen så kallade priolägen där de är lätta för kunden att upptäcka. Internationellt sett är 

Topshop välkända för sina stora och påkostade reklamkampanjer både vad det gäller 

designsamarbeten liksom det egna sortimentet.  

Weekday är det företag som särskiljer sig mest vad det gäller marknadsföring. Som tidigare har 

nämnts använder de sig framförallt av sin produkt, ryktesspridning och att uppmuntra och tacka sina 

anhängare genom olika events i form av fester och presentationer av nya produkter. Elinor Nystedt 

berättar att Weekdays marknadsföring vad det gäller varumärket i helhet och de olika 

designsamarbetena inte skiljer sig åt. De ser på, och arbetar dock med Weekdays helhetskoncept ur ett 

mer långsiktigt perspektiv än vad de gör med samarbetena, dock så bygger de upp den konceptuella 

grunden mycket tight kring samarbetena och själva kollektionerna menar Elinor. Samarbetena är en 

del av konceptet som har en kortare livslängd. Gällande deras designsamarbeten är tanken att lyfta 

fram nya och begåvade kreatörer. Elinor menar också att grundtanken i helhetsbilden är att de vill 

samarbeta med modeskolor runt om i världen för att på så sätt kunna föra in nya och spännande 

uttryck till Weekday, som i sin tur blir ny, intressant och ohämmad inspiration för deras kunder. 

Weekday har också en tanke bakom hur de väljer sina samarbeten. Många gånger då de väljer en 

svensk designer är det för att de tycker om designen, kan se det som ett komplement till butikens 

övriga sortiment samt att de gärna vill presentera svensk design i deras butiker utomlands. Vid valet av 

en utländsk designer säger Elinor att det oftast handlar om att hitta något som de ser som lite onordisk 

design, genom att det särskiljer sig och utgör, en ur formspråkssynpunkt, unik del av konceptet. 

Viktigaste av allt är att det finns en Weekdaykänsla i det som skapas. Utöver den ryktesspridning som 

äger rum kring varumärket berättar Elinor att kunderna bloggar en hel del om designsamarbetenas 

kollektioner. Många gånger leder det till att det uppstår en nyfikenhet kring en produkt, varpå 

kunderna drivs in i butiken på grund av nyfikenheten. Hon anser att det är positivt för varumärket då 

deras sortiment blir mer intressant och levande. 

Gezelius & Wildenstam (2009) ger i sin bok ett antal exempel på några av de vanligaste medierna som 

används vid marknadsföring. I enkätundersökningen ställs en fråga om hur respondenterna fått 



kännedom om de olika designsamarbetena, och svaren på frågan stämmer mycket väl överens med de 

vanligast omnämnda medier som används i ett företags marknadsföring. Svaren stämmer också väl in 

på hur de undersökta företagen marknadsför sina samarbeten ut mot kunderna. Framförallt hade 

respondenterna fått ta del av medier såsom, internetbloggar, hemsidor, TV, modemagasin och olika 

varianter av utomhusannonsering. Intervjuerna i undersökningen understryker också att de ovan 

nämnda medierna är de som är vanligast och de som företagen använder och som respondenterna 

uppger att de fått ta del av. 

7.4 Tillväxt strategier 

Gezelius skriver att en viktig del i ett företags marknadsföringsarbete omfattas av att ha en 

tillväxtstrategi som talar om hur man skall växa på en marknad. Det gäller hela tiden att jobba med de 

tillväxtstrategier som finns för att hålla jämna steg eller ligga steget före men framförallt för att inte bli 

omsprungen av sina konkurrenter. Enligt Igor Ansoffs modell som presenteras av Gezelius & 

Wildenstam (2009) har ett företag ett antal olika tillväxtstrategier att använda sig av för olika syften.  

Det finns en aning om att de tre presenterade företagen i undersökningen använder sig av den 

tillväxtstrategi som man kallas för produktutveckling vid marknadsföringen av designsamarbetena. 

Detta skulle kunna innebära att omnämnda företag kan ha ökat sin tillväxt genom att på redan 

existerande marknader presentera designsamarbetena som ett nytt modefenomen. Tillväxten kan bland 

annat då ligga i att företag med samarbeten lockar nya målgrupper som attraheras av det nya 

produkterbjudandet. Exempelvis nämner Karin Andersson att samarbetena med Kate Moss för 

Topshop i regel lockar en äldre målgrupp än vad Topshop vanligtvis har, som kan spendera mer 

pengar då designplaggen många gånger ligger på en ur designsynpunkt visserligen låg prisnivå men 

jämfört med övrigt sortiment högre prisnivå. Elinor Nystedt på Weekday menar att utöver det att dem 

utvecklar samt breddar Weekdays helhetskoncept med samarbetena, ges en yngre kundkategori 

möjlighet att ta del av design till ett överkomligt pris. Utifrån enkätundersökningen var det flera 

respondenter som svarade att de tyckte en positiv anledning till samarbetena var just att de fick 

möjligheten att handla design till ett lägre eller överkomligt pris.  

Vad det gäller företagens tillväxtstrategier i övrigt är det inte svårt att se att alla tre använder sig utav 

bland annat marknadsutvidgning, där företaget helt enkelt jobbar för att sälja sitt koncept och sina 

produkter på nya eventuellt intresserade marknader. I H&M:s fall är det mycket tydligt då de 

specificerat att ett av deras mål är att växa kontrollerat med 10-15 % per år med bibehållen lönsamhet. 

De vill på så sätt öka sina marknadsandelar samtidigt som man ökar sin försäljning i de existerande 

butikerna. Topshop har också sedan mitten av 1990-talet jobbat hårt med marknadsutvidgning som har 

resulterat i att de idag räknas som bland annat Storbritanniens näst största återförsäljare inom 

modebranschen med de cirka 300 butikerna de har i hemlandet samt cirka 60 butiker internationellt. 

Weekday har med avseende på varumärket Cheap monday också stått för en marknadsutvidgning som 

gått otroligt snabbt för det relativt unga varumärket, och med den speciella egenskapen att de inte lagt 

så mycket pengar på just marknadsföring. I avvaktan på resultatet av varumärkets lansering på Japans 

och USA:s marknader har Weekday dock i tanken att använda sig av en mer riktad marknadsföring om 

så behövs. 

Gezelius & Wildenstam (2009) skriver också att i arbetet med att åt företaget skapa olika 

konkurrensfördelar är en av de stora strategierna att använda sig av så kallade USP:ar, vilket står för 

Unique Selling Propositions. Detta innebär att företagen bör arbeta hårt för att ta fram produkter med 

unika egenskaper som särskiljer sig från övriga produkterbjudanden och på så sätt lockar till sig 



kunder. På grunda av allt kortare produktutvecklingstider är ett företag idag inte ensamt så länge om 

dessa produktfördelar, vilket gör att många företag istället försöker bygga upp känslor och värderingar 

kring sina produkter, som då skall påverka kunderna i valet att köpa produkten, de bygger så kallade 

ESP:ar istället. 

 Det är tydligt hur de tre undersökningsföretagen använder sig av strategin som leder till ESP. H&M 

gör det genom att skapa stora event som det skrivs i världsmedia om, de använder sig av design- och 

ikonsamarbeten som förhöjer status och känsla, de ser även till att belöna sina kunder med 

köpgrundande bonusar samt attraktiva och personliga erbjudanden via post eller mail. Topshop ser 

ständigt till att vara det trendsättande företaget med den fördelen att deras kunder alltid är först med 

det senaste om de handlar hos dem. De erbjuder också designsamarbeten med begränsade kollektioner 

som inte alltför många kan köpa och bära. De har som syfte att shopping skall vara underhållande och 

har skapat flera underhållande fördelar såsom, Topshopfik, nagelbarer, vintagebarer, kändisshoppping 

med mera. Weekday är heller inte sena med att skapa fördelar som värdesätts av kunderna om än i 

mindre skala. De anordnar fester och olika releasepartyn för de mest hängivna anhängarna, de erbjuder 

flera olika koncept inom Weekdays helhetskoncept såsom noga utvalt vintagemode, egendesignade 

produkter, svenska och utländska samt nya begåvade designers med begränsade kollektioner. Allt för 

att Weekdaykunden ständigt skall kunna få ta del av nya uttryck och upplevelser. 

7.5 Designsamarbetenas betydelse 

Designsamarbetena har betydelse för alla parter fast på olika sätt. I en intervju med Elin Nyström, 

grundare för varumärket Stylein som tidigare omnämnts i samarbetet med JC, finner vi exempel för 

betydelser för en designer. Hon nämner bland annat fördelar som ökad tillgänglighet av hennes kläder 

för kunderna genom det faktum att hon presenteras i JC:s alla butiker i norden. Andra fördelar är att 

varumärket får en chans att bredda sina målgrupper. Även respondenterna i enkätundersökningen 

trodde att den största betydelsen med samarbeten ur designerns perspektiv är deras chans att nå ut till 

nya kunder och en bredare publik. Ytterligare ett antagande som kom fram i undersökningen var att 

designern genom samarbeten får bra publicitet och ökad försäljning. Tomas Conradi som är 

varumärkesexpert anser att designsamarbeten är en ”win-win” situation för både designern och 

företagen.  Tomas åsikter går hand i hand med Elin Nyström och respondenternas, angående 

varumärkets utvidgning i målgrupper. Dock tycker också Tomas Conradi att samarbetet ger designern 

chansen att ge kunder ett ”smakprov” på deras exklusivare kollektioner.  

Av den information Elin har fått ifrån JC, är företagets fördelar av samarbetet att de får chansen att 

höja modegraden av sitt sortiment samt att företaget kan dra fördel av varumärket Styleins image. Elin 

berättar vidare att JC var ganska medvetna om Styleins starka sidor som draperingar och veck för att 

skapa snygga fall på kläderna vilket de kan dra fördel av. H&M:S marknadschef Sofia Jegerborn anser 

att fördelarna med H&M:S designsamarbeten är att en mycket stor del av kunderna får möjlighet att 

handla designkläder till ett överkomligt pris. Sofia påpekar också hur pass väl dessa aktiviteter 

stämmer in med H&M:S affärsidé. Elinor Nystedt som är Weekdays presskontakt menar att fördelarna 

med deras designsamarbeten är att dem skaffar sig produkter som är unika och som hjälper dem att 

vara flexibla i det framtida expansionsarbetet. Precis som H&M nämner hon också att Weekdays 

yngre kundkrets genom samarbetena får möjlighet att inhandla designade kläder till ett förmånligare 

pris. Samarbetena bidrar också till att utveckla Weekday som helhetskoncept. Varumärkesexperten 

Tomas Conradi och Magdalena Petersson McIntyre som är docent i etnologi trycker båda på att 

samarbetenas betydelse är störst ur marknadsföringssynpunkt. Tomas menar att företag genom 

samarbetena med designers kan dra fördel av designerns image och status men samtidigt kunna vara 



med och bestämma produkternas utformning så att det passar företaget. Detta stämmer bra överens 

med vad Elin Nyström för Stylein berättade angående samarbetet med JC. Magdalena nämner vidare 

att företagen antagligen väljer en designer för att den har något som företaget vill associeras till. På så 

sätt tillförs nya värden som lockar befintliga och nya målgrupper. Det som nämnts ovan styrks till viss 

del av enkätundersökningen, där de flesta respondenterna tror att designsamarbetenas betydelse är stor 

för företaget av olika anledningar. De flesta antog att detaljistföretaget får bra publicitet och 

uppmärksamhet samt lockar både nya och fler kunder i samband med samarbetet.  

Precis som Tomas och Magdalena trodde några att ett företag förstärkte sitt varumärke och image 

genom ett samarbete med en begåvad designer. Vissa ansåg också att ett samarbete var viktigt för att 

profilera en produkt och att det övriga sortimentet på så vis får ett högre värde. Gezelius & 

Wildenstam (2009) skriver även han att anledningen till att företagen använder sig av strategin 

samarbeten, är inte bara att sälja plagg ur den designade kollektionen, utan framför allt för att de 

positiva värdena skall föras över på det övriga sortimentet. Designsamarbetena har även en betydelse 

på så sätt att det påverkar kundernas syn på företaget. I enkätundersökningen kom det fram att de 

flesta respondenter som svarade ansåg att synen hade förändrats till det positiva efter ett 

designsamarbete. Några svarade att de såg företaget som mer spännande, innovativt samt att statusen 

har ökat i deras ögon. Dock svarade några även att de ansåg samarbetena som negativt då det blir en 

stor uppståndelse i butikerna.  

I undersökningen ville vi ta reda på vad kundernas reaktion var på designsamarbeten som strategi. Mer 

än hälften ser samarbetena som positiva, och ser detta som nyskapande och annorlunda. De ser 

chansen att ha råd att inhandla designade plagg och företagen blir mer modemedvetna i deras ögon. De 

tycker även att det är en fördel med att kollektionerna kommer i en begränsad upplaga och plaggen blir 

mer unika. Dock finns det dem som finner detta negativt då plaggen tar slut fort. Weekdays Elinor 

Nystedt ser kundernas reaktion som positiva i och med att de är intresserade och nyfikna. Som 

kontrast säger Karin Andersson på Topshop att kundernas reaktion har svalnat något den senaste tiden 

och att intresset var störst i början under de första lanseringarna. Hon menar dock att kundströmningen 

fortfarande är högre under de första dagarna vid ett samarbete än annars. Detta kan kopplas till 

resultatet i enkätundersökningen, där vissa även svarar att de finner samarbetena trista och att de 

numera är för vanligt förekommande. Andra uppger att de gärna undviker dessa kampanjer då det 

bidrar till långa köer och en viss hysteri.  

7.6 Sammanfattningen utifrån SWOT- Analys 

Det kändes passande att göra en SWOT-analys på de olika företagen utifrån deras designsamarbeten. 

Här ges en sammanfattning av SWOT-analyserna på de olika företagen. De enskilda analyserna för 

varje företag finns bifogade som en bilaga.  

Enligt Gezelius & Wildenstam (2009) är SWOT-analysen ett mycket bra analysverktyg då ett företag 

vill ta reda på hur pass väl utrustade och förberedda de är för olika utmaningar i sin omgivning. Detta i 

avseende av själva företagets struktur, en speciell enhet i företaget eller exempelvis olika produkter 

och produkterbjudanden som företaget använder sig av eller planerar att använda. Analysen är 

uppbyggd i fyra delar: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen är i regel en del i den 

så kallade nulägesanalysen som på många sätt betraktas som den viktigaste delen i ett företags 

marknadsplan. Genom nulägesanalysen identifierar och värderar ett företag vad som är viktigt för dem 

i framtiden och vilka beslut som måste tas.    



Designsamarbeten som en styrka innebär bland annat att företag kan höja statusen och på så sätt bygga 

på sitt varumärke då de helt enkelt erbjuder fina designprodukter i något bättre kvalité än deras övriga 

sortiment och till ett överkomligt pris. Detta kan innebära att det lockar många kunder som i vanliga 

fall inte upplever sig ha råd med designprodukter. Företaget kan även bredda sin målgrupp genom att 

de helt enkelt lockar en kategori av kunder som lockas av designen och av det något högre priset och 

högre kvalitén jämfört med det övriga sortimentet. Det lockar även de kunder som föredrar att inte 

allför många bär samma klädesplagg som dem själva vilket företagen kan erbjuda genom att 

designsamarbetena i regel gäller begränsade kollektioner både till pris och till tillgänglighet i olika 

butiker.  

Svagheter gällande designsamarbeten är relativt olika beroende på företaget. Men en generell svaghet 

de tre valda företagens kollektioner har är bristen på kvaliteten på deras designkollektioner.  Med 

tanke på det låga priset på plaggen kan företagen inte ta fram en lika kvalitetssäker kollektion som 

designerna säljer sina varor för i normala fall. Detta kan leda till en brist i deras marknadsföring då 

kunderna ser detta som en negativ effekt.  För Weekday och Topshop kan en svaghet vara att deras 

valda designers är nya och oetablerade och känns därför inte igen av så många av deras kunder. 

Kollektionerna blir på så sätt inte lika eftertraktade och omtalade. Detta kan även betraktas som en 

styrka då det även finns kunder som finner detta koncept intressant och därför lockas in i butiken.  

Möjligheterna för företagen som finns gällande designsamarbetena är bland annat att ständigt hitta och 

inleda det rätta samarbetet med den rätta designern vid den rätta tidpunkten. Företagen har en stor 

möjlighet att utöka sina marknadsandelar. Att ständigt se över marknaden, hur trenderna svänger och 

vad som efterfrågas är rätt kunskapsgrund för att kunna se och genomföra de olika möjligheterna som 

finns för företaget. Beroende på vad företaget har för vision och mål kan de med hjälp av samarbetena 

sätta sin egen prägel på företaget. Weekday är ett utmärkt exempel på detta, då de väljer designers 

antingen för att de vill föra ut svensk design på den internationella marknaden eller väljer en utländsk 

designer som har det rätta uttrycket att bidra med till byggandet av Weekdaykänslan. Möjligheterna att 

bygga upp ytterligare så kallat ESP kring samarbetena finns också genom att komma på vad som inte 

har gjorts tidigare eller vad som skulle kunna uppskattas av kunderna i samband med 

designsamarbetena. Den största möjligheten ligger trotsallt i att lyssna efter kundernas behov och 

sedan skapa något utefter det. En annan stor möjlighet för företagen som designkollektioner för med 

sig är chansen till merförsäljning. Designkollektionerna lockar till sig nyfikna kunder som sedan 

lockas till att handla något annat de ser i butiken.  

Det största hotet är att intresset för samarbetena ebbar ut och att företaget och dess varumärke på ett 

eller annat sätt tar stryk. En reserv plan för detta är nog ett undvikligt måste, där de helt enkelt har 

vissa idéer om vad som företagen kan tänkas göra och erbjuda till kunder för att eventuellt överbrygga 

ett gap av ointresse som skulle kunna uppstå. Ett annat stort hot består i att allt fler företag ger sig ut 

och söker kontakter för att använda sig av designsamarbeten. Det innebär ett stort arbete i att knyta bra 

och rätt kontakter för att fortsätta vara företaget som tar rätt initiativ men det innebär också att det som 

idag är tillfälligheter kan komma att bli vardagen, då alltfler ska använda sig av designsamarbeten.  

Ytterligare en risk är att även eventuella och potentiella designers avböjer att medverka då de inte vill 

kommersialisera sitt eget varumärke alltför mycket samt eventuellt ser en risk i att statusen på det egna 

varumärket skulle kunna minska. Det finns också en risk som innebär att ett företag fokuserar och 

bygger sitt varumärke till så stor del på designsamarbeten att de glömmer bort att hela tiden utveckla 

det egna grundläggande konceptet med produkter. Företagen måste ju trots allt stå kvar starka i sitt 

grundläggande koncept om nu framgången med fenomenet designsamarbeten skulle börja ebba ut. 



 



8. Diskussion 

Detta kapitel har som avsikt att innehålla de tankar som har dykt upp under skrivandets gång samt 

eventuella brister och vidare forskningsfrågor i arbetet.  

Vi tycker att det framgår i datainsamlingen samt resultat- och analysdelen att designsamarbeten är en 

stor pr-strategi för samtliga företag. Det är lätt att glömma bort att designsamarbetena är en 

marknadsaktivitet som kanske syftar mer till att locka större och nya målgrupper samt bredda 

varumärket än att sälja just designkollektioner. Uppenbarligen fungerar samarbetena som strategi för 

företagen då många kunder upplever det som att företaget har något nytt att erbjuda och de lockas på 

så sätt in i butikerna. Vi har dock upptäckt att det inte är en självklarhet att man handlar något ur 

designkollektionen bara för att man lockas in i butiken. I vår enkätundersökning frågade vi hur många 

som hade köpt något ur en designkollektion, drygt hälften uppgav att de inte hade köpt något trots att 

de var väldigt medvetna om olika designsamarbeten.  Detta tycker vi också tyder på att det är en 

skicklig strategi företagen använder för att positionera sig i kundernas medvetande när de använder sig 

av gästdesigners. Vi funderar ändå på om det kan vara så att de som besökte butikerna under ett 

designsamarbete utan att köpa något, ändå lockades till att köpa något ur det övriga sortimentet. Dock 

var detta något vi inte tänkte på när vi formulerade våra enkätfrågor, men det kan vara något att forska 

vidare på. Då det skulle kunna styrka misstankarna om att samarbetena är en marknadsföringsstrategi 

för att driva folk in i butikerna och att det på ett eller annat sätt kan leda till försäljning, oavsett om det 

är ur en designkollektion eller ej. Man kan ändå lägga märke till i vår undersökning att några är 

medvetna om företagens strategier och hur dem eventuellt påverkas av dem. Ett exempel på detta är en 

respondent som menade på att hon ryktes med i hysterin och handlade ur kollektionen men har i 

efterhand insett just det faktum att hon föll för det tryck som marknadsföringen skapar och köpte något 

hon senare ångrat. Vi la också märke till att det var några vars intresse hade svalnat, vilket vi tycker 

tyder på att företagen måste uppdatera sin strategi för att göra det nytt och intressant igen. En 

forskningsfråga skulle kunna vara att ta reda på om företagen kan tillföra designsamarbetena något 

nytt så att det blir fortsatt intressant eller om företagen bör ersatta dem med någon ny 

marknadsföringsaktivitet.  

När vi tittade på företagens marknadsföringsstrategier samt studerade resultaten av 

enkätundersökningen och intervjuerna upptäckte vi fenomenet ryktesspridning. Vi tyckte det här var 

intressant då två av våra utvalda företag, uppenbart drar fördelar av den här typen av marknadsföring. 

Weekday använder sig av ryktesspridningen på ett aktivt sätt genom att så frön till ryktesspridningen 

som de sedan bekräftar genom att leva upp till kundernas förväntningar. Topshops Karin Andersson 

uttryckte sin glädje över att ryktesspridningen finns, då det sätter deras butik på kartan i Göteborg. 

Vad det gäller H&M nämns inte ryktesspridning i deras marknadsföring som en aktiv del, men för oss 

känns det som att det är ganska självklart att det förekommer ryktesspridning som leder till besök i 

butikerna samt eventuella köp. Vi anser därför att det skulle vara av intresse att undersöka hur stor 

betydelse ryktesspridning kan ha för olika företag.  

Från början var vår tanke att vi skulle göra påstan intervjuer där vi skulle placera oss på lämpliga 

ställen där relevanta intervjuobjekt skulle kunna finnas. I vårt fall var platsen Nordstan samt 

kungsgatan i Göteborg, dock gav inte detta oss några resultat då ingen ville stanna och svara på 

frågorna. Istället valde vi att skicka ut vår enkät via mail till alla studenter på textilhögskolan i Borås 

samt till våra närmsta bekanta på facebook. En brist i vår undersökning skulle kunna vara vårt urval då 

vi tycker att bristen ligger i två olika delar. Dels anser vi att vi hade kunnat ha en snävare 

ålderskategori som fångat in personer som kunde gett oss svar och svar som för oss var utav intresse.  



Den andra delen är att vi anser att vi skulle ha breddat vår respondentgrupp till att innehålla fler 

respondenter än de från textilhögskolan och våra närmsta. Vi hade kunna bredda vår respondentgrupp 

genom att bland annat lägga ut våra enkätfrågor via modebloggar och modeforum.  På så sätt hade vi 

kommit åt de personer med rätt intresse och som antagligen besitter den information som vi ville åt.  

En annan upptäckt vi har gjort är att vi hade velat omformulera några av våra frågor i 

enkätundersökningen för att få mer innehåll i svaren. Vi tror dock att det här är ett vanligt 

förekommande problem och inte går att bortse ifrån.  Vi skulle nog även ha velat kunna ställa fler 

frågor till våra intervjupersoner men på grund utav att vi måste respektera deras tidbegränsningar fick 

vi formulera frågorna så gott vi kunde och nöja oss med de svar vi fick. Vi fick träffa två av våra 

intervjupersoner, dock under tidspress då intervjuerna skedde i butikerna, vi hade gärna velat boka ett 

möte med avsatt tid för intervjun. Framförallt för att vi anser att detta skulle ha gett oss möjligheten till 

att omformulera oss under intervjuns gång samt ställa följdfrågor. Intervjun med Weekdays 

kontaktperson skedde via mail, vilket gjorde att vi förlorade möjligheten att påverka henne under 

intervjuns gång och därför fick vi mindre bra svar informationsmässigt sett. Något vi tyckte var synd 

var H&M:s inställning till en intervju. Vi gjorde ett försök till att boka en tid men i slutändan 

beslutade H&M:s huvudkontor för att inte svara. Det finns en hel del publicerad information om 

H&M, men vi hade gärna velat ha en intervju då vi tycker att det hade styrkt vårt resultat.  

Vad det gäller företaget Topshop i vår undersökning, anser vi att vi hade kunnat jobba mer för att 

också få kontakt med Topshop i Stockholm. Anledningen till detta är att vi anser att vi på sätt hade fått 

tillförlitligare information och en rättvisare bild över Topshop i Sverige. Dock är vi inte säkra på att 

det ändå hade gett oss mer och bättre information då Topshop som varumärke tyvärr inte är speciellt 

stort i Sverige. Vi förstod utifrån intervjun med vår kontakt på Topshop samt genom den information 

som vi har samlat in att Topshop med dess samarbeten är mycket större utomlands än i Sverige. Därför 

tycker vi att en intressant idé vore att göra denna undersökning på internationell nivå, då vi tror att det 

hade gett andra resultat.  

 



9.  Slutsats 

Designsamarbeten som koncept i ett företags strategi handlar i grund och botten endast om 

marknadsföring. Med det menas att samarbetena är en del av de marknadsföringsaktiviteter som 

genomförs för att bland annat stärka och höja statusen på ett varumärke. Företagens överlevnad 

handlar om att nå ut med och att sälja produkter eller tjänster för att på så sätt öka försäljningen. 

Designsamarbeten erbjuder inte bara en ny sorts produkter med vissa unika värden för kunden, utan de 

skapar också uppmärksamhet och nyfikenhet kring företaget vilket kan resultera i nya målgrupper nås.  

Designsamarbeten används på så sätt som ett publicitetstrick för att locka kunder in i butikerna samt 

för att på något sätt öka försäljningen. Om det så handlar om att öka varumärkets image, väcka 

nyfikenhet eller att nå ut till nya kunder, så gäller det att man för en lyckad marknadsföring som gör 

kunderna medvetna om företagets existens. Designerns fördelar med samarbetet kan vara att få 

chansen att nå ut till nya målgrupper och får en enorm reklamannons dessutom som har en helt annan 

räckvidd. Som kund ges möjligheten att inhandla exklusivt toppmode till ett överkomligt pris och 

förhoppningsvis kanske också en shoppingupplevelse som är rolig, och som leder till att man vill 

besöka butiken igen.  

Enligt undersökningen som gjordes har H&M lyckats bäst med sin marknadsföring av 

designsamarbeten, då nästan alla respondenter nämnde dem i enkätundersökningen samt ett eller flera 

av deras samarbeten. H&M satsar mycket på traditionell marknadsföring som till exempel annonser, 

planscher och tv-reklam, dock åtnjuter troligtvis företaget stora försäljningsintäkter pågrund av 

ryktesspridning också då företaget riktar sig till en mycket stor publik samt levererar nytt mode var 

och varannan dag. Topshop satsar mer på välriktad reklam och att vara trendskapande samt först ut 

med det senaste till sina kunder. Deras marknadsföring skiljer sig markant mellan butikerna i Sverige 

och utlandet, men även mellan de butiker som finns i Sverige. Weekdays satsning på marknadsföring 

är speciell då de lägger ytterst lite pengar på traditionell marknadsföring och istället förlitar sig på att 

deras kunder pratar med varandra, om företaget och dess produkter, och att det på så sätt uppstår 

ryktesspridning. Alla tre företagen använder sig dock av samma marknadsföringskanaler när de 

lanserar ett designsamarbete i butikerna. Det verkar dessutom inte vara så stora skillnader mellan 

marknadsföringen av designsamarbetena och övriga aktiviteter och sortiment. 

Design- och ikonsamarbeten är ett fenomen som verkar vara här för att stanna, då alla parter tjänar på 

detta samarbete på ett eller annat vis. En risk är att människor tröttnar på samarbeten som aktivitet då 

det efter en tids existens och utspridning kan upplevas som uttjatat. I resultatet från undersökningen 

finns tendenser som pekar på att uppståndelsen minskar och att vissa människor har börjat tröttna. Det 

blir då extra viktigt för företagen att välja samarbeten som överraskar kunden och fortsätter att 

inspirera och locka människor till butikerna. Designern får vara noga med att inte ingå i för många 

samarbeten då varumärket på så sätt, kan mista sin stjärnglans och exklusivitet. Dock finns det 

fortfarande tillräckligt stort intresse bland människor vad det gäller designsamarbeten, samt tillräckligt 

många fördelar för företagen och designers, för att fenomenet antagligen skall kunna fortgå och pryda 

många företags skyltfönster i framtiden.  
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