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1. Inledning 

Att redan stora och etablerade varumärken använder sig av kända personer i 

marknadsföringssyfte är ingen hemlighet, men att tillsammans förena två varumärken och skapa 

något unikt är något som inte gjorts fullt lika många gånger. Vi ska genomföra en fallstudie för att 

undersöka hur H&M har utformat sin PR- kampanj för sampositioneringen med Cavalli. 

 

H&M har de senaste fyra åren genomfört ett samarbete med olika världskända designers. En unik 

kollektion skapas i en begränsad upplaga som utkommer i butik årligen under november månad. 

Den 8 november 2007 släpptes kollektionen designad av italienaren Roberto Cavalli i utvalda 

H&M butiker världen över. Månader innan hade samarbetet redan presenterats på medieagendan 

och varit ett hett samtalsämne bland modejournalister, på nyheterna, konsumenter etcetera.  

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur H&M använder samarbetet med Roberto Cavalli för 

att stärka sin position på marknaden. För att kunna besvara det har vi ställt frågan: 

 

• Hur har H&M byggt upp sin PR- kampanj kring samarbetet med Roberto Cavalli? 

 

3. Uppsatsens disposition   

Uppsatsen inleds med ett kapitel om H&M:s historia samt affärsidé, mål och strategi. Därefter 

följer globaliseringen av H&M och marknadsföring av företaget. Sedan kommer en beskrivning 

av H&M:s sortiment och erbjudanden. Dessa kapitel är ämnade för att ge läsaren ett 

helhetsperspektiv av H&M följt av konkurrens till företaget. Därefter följer tidigare samarbeten 

med H&M och samarbetet med Roberto Cavalli. Efterföljande kapitel består av den teoretiska 

delen med början av hermeneutik, varumärkesbyggande, positionering, marknadsmixen samt 

semiotik. Därefter följer metodval som redogör för studiens process och hur vi gått tillväga. 

Avsnittet följs sedan av semiotiskaanalyser av utvalda annonsbilder, en reklamfilm och en blogg. 

Avslutningsvis kommer en slutdiskussion samt förslag på fortsatta studier inom samma genre.  
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4. Material 

Innan vi började skriva uppsatsen ville vi skaffa oss en övergripande bild av H&M och Roberto 

Cavalli och började med att leta information på Internet. I och med att samarbetet mellan H&M 

och Cavalli har fått enormt stor uppmärksamhet i media fanns en stor mängd information att 

tillgå. För att få ett relevant och slutgiltigt urval krävdes mycket tid. H&M  har genom samarbetet 

skapat något unikt vilket gör att de än så länge känns ohotade på sin position. Våra 

nyckelbegrepp, varumärke och positionering är därför något vi har lagt ner mycket tid på och det 

har fått stor plats i vår uppsats. Artiklar om samarbetet var det ingen brist på vilket ledde till att vi 

fick gallra ut de som var mest relevanta för vår studie. Litteraturen som använts har mestadels 

legat till grund för våra teoretiska utgångspunkter medan faktabroschyrer från H&M har använts 

för att lära känna företaget på ett djupare plan. Materialet från intervjuerna med anställda på 

H&M har använts till analysen och slutdiskussionen. Relevant kurslitteratur som behandlar 

uppsatsskrivande, varumärkesbyggande, positionering, reklamanalyser, semiotik, marknadsföring 

samt vetenskapsteorier har använts som bakgrund genom hela uppsatsen. 
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5. H&M  

H&M är ett av världens mest framgångsrika klädföretag som har hjälpt till att sätta Sverige på 

kartan. Vi har valt att ge en kort presentation om företaget nedan för att lättare kunna förstå 

H&M som varumärke. Viktigt att ha i åtanke är att detta avsnitt till största del är baserat på 

material som H&M själv har producerat och är därmed vinklat till H&M:s fördel. 

 

5.1 Historia  

H&M grundades 1947 i Västerås av Erling Persson. Den första butiken öppnade 13 september 

och hette då Hennes och sålde bara damkläder. Inspirationen till butiken hade Persson fått från 

USA där en helt ny typ av klädaffär fanns som ännu inte existerade i Sverige. Erling Perssons 

motto var att sälja mycket, sälja billigt och sälja snabbt. H&M är idag ett av de världsledande 

företagen inom klädbranschen och har cirka 1345 butiker världen över. Butikerna finns i 28 

länder och har över 60 000 medarbetare. H&M har idag cirka 100 egna designers som 

tillsammans med ett team bestående av 60 mönsterkonstruktörer, cirka 100 inköpare och ett antal 

ekonomer skapar klädkollektioner för H&M. Varje butik får dagligen nya varor. Företaget är 

numera etablerat på såväl dam, herr, ungdom och barn avdelningar. H&M arbetar med cirka 700 

fristående leverantörer i främst Asien och Europa och har ett 20-tal produktionskontor i Asien, 

Europa och Afrika (http://www.hm.com/filearea/corporate/  fileobjects/pdf/common/ 

COMMON_FACTSANDHISTORY_FACTSABOUTHM_SWEDISH_PDF_1174404301166.p

df). 

 

5.2 Affärsidé 

H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. 

 

5.3 Mål 

Målet för H&M är att öka antal butiker med 10-15 procent per år och även att öka försäljningen i 

redan befintliga butiker. Möjlighet till attraktiva affärslägen är avgörande för att expansionstakten 

ska lyckas enligt H&M. Företaget strävar efter att växa kontrollerat med bibehållen lönsamhet.  

 

5.4 Strategi 

Det är H&M:s egna design- och inköpsavdelning som skapar kollektionerna. För att säkerställa 

att det är god kvalitet på varorna så genomförs kontinuerliga kvalitetskontroller. Förutom god 

kvalitet ingår i kvalitetsbegreppet även att varorna ska framställas med minsta möjliga 
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miljöpåverkan och under goda arbetsförhållanden. 

 

H&M anser att bästa pris kan hållas genom: 

• få mellanhänder 

• att köpa stora volymer 

• ett djupt och brett kunnande inom design, mode och textil 

• att köpa rätt vara från rätt marknad 

• att vara kostnadsmedveten i alla led 

• en effektiv distribution 

(http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/common/COMMON_FACTSAND

HISTORY_FACTSABOUTHM_SWEDISH_PDF_1174404301166.pdf). 

 

5.5 H&M globalt 

När marknaden i Sverige var för liten ville H&M globalisera sig. Till att börja med etablerades 

H&M i Skandinavien med Norge 1964 och sedan Danmark 1967. 1977 och 1980 gjordes även 

satsningar utanför Skandinavien där England, Tyskland och Schweiz blev först. Från sommaren 

2001 var H&M än mer etablerat och fanns då i 14 länder, nämligen Sverige, Norge, Danmark, 

England, Schweiz, Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Finland, USA, Spanien, Luxemburg 

och Frankrike. H&M:s kunder i Norden har kunnat handla kläder på distans i över 25 år. 

Posterorder kom först och därefter H&M Shop online. Distanshandeln ger kunderna möjlighet 

att handla mode dygnet runt på valfri plats och det stärker även H&M:s erbjudanden. 

Katalogerna utkommer fyra gånger per år, två vårkataloger och två höstkataloger och 

kompletteras även med flera mindre säsongskataloger. Där återfinns i princip samma sortiment 

som i butikerna. Idag säljer H&M mode via kataloger och Internet i Sverige, Danmark, Norge, 

Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike. Internet, filmer, musik och resor gör möjlighet 

till att sprida information och reklam snabbt. Det gör att mode och trender snabbt får ett 

genomslag vilket påverkar efterfrågan. Det leder till att den globala skillnaden inte skiljer sig åt 

lika mycket längre. H&M menar att ett starkt varumärke och tydlighet lockar och attraherar 

kunderna. H&M strävar efter stor flexibilitet och ser alltid till att ha butikerna på de bästa 

affärslägena. Detta har varit en viktig del i H&M:s etableringsprincip ända sedan första butiken 

öppnade 1947. H&M nådde mellanöstern under 2006 samt Asien och Japan under 2007 vilka är 

stora expansionsmarknader för företaget (http://www.hm.com/ filearea/ corporate/fileobjects/ 

pdf/common/ COMMON_FACTSANDHISTORY_FACTSABOUTHM_SWEDISH_ 

PDF_1174404301166.pdf).  
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5.6 H&M:s marknadsföring 

H&M ser butiken som en stark informationskanal eftersom det är där mötena med kunderna 

sker. Varje medarbetare anses därför ha en viktig roll att fylla som representant för H&M 

gentemot kunderna. För att kunna erbjuda kunderna en behaglig miljö och för att stärka deras 

köplust byggs butikerna regelbundet om genom att förnya och anpassa inredningen. H&M 

informerar kunderna om utbudet genom skyltfönster, varupresentation och information på 

etiketterna i plaggen. Varje etikett i plaggen är märkta med ursprungsland för att upplysa var de är 

producerade. H&M arbetar med sin affärsidé genom flera reklamkampanjer varje år. Syftet med 

reklamen är att bjuda in kunderna på ett attraktivt och informativt sätt. Kampanjernas budskap är 

att förmedla mode som design- och inköpsavdelningen tror på. Eftersom all reklam tas fram 

centralt på huvudkontoret i Stockholm tillsammans med fristående kreatörer är all reklam i stort 

sett densamma på alla marknader. Mediemixen anpassas dock efter lokala förutsättningar och 

behov. För att H&M ska kunna förstärka och förtydliga sitt varumärke på ett kostnadseffektivt 

sätt så genomförs regelbundet olika kommunikations- och PR-aktiviteter. Det centrala budskapet 

i reklamen är att förmedla vad H&M står för och vad de erbjuder kunden. H&M har löpande 

kontakt med media och bjuder ofta in press till olika träffar i försäljningsländerna där H&M:s 

mode och trender visas. På så vis kan en dialog och intresse kring de kommande kollektionerna 

skapas mellan företaget och media (Superbrands, 2005:73). 

 

5.7 H&Ms sortiment 

H&M har ett brett sortiment och vänder sig till alla modeintresserade som ska ha möjlighet att 

kunna hitta sin egen stil. På H&M ska kunderna kunna hitta kläder och accessoarer för alla 

tillfällen. Målet för företaget är att kunna tillfredställa många olika smakriktningar och behov. 

H&M:s kollektioner har olika koncept men sortimentet kan sammanfattas med allt från modern 

bas till high fashion, som speglar de senaste internationella trenderna. Det största konceptet 

utgörs av dam, följt av barn, ungdom och herr. Kollektionerna kompletteras med accessoarer, 

nattplagg, underkläder och kosmetik. Storstäder har ett bredare sortiment på damavdelningen 

som följer det internationella modet (http://www.hm.com/filearea/corporate/ 

fileobjects/pdf/common/COMMON_FACTSANDHISTORY_FACTSABOUTHM_SWEDIS

H_PDF_1174404301166.pdf). 
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5.8 Nya erbjudanden 

För att H&M ska nå fram till kunderna utvecklas ständigt nya erbjudanden. Under våren 2007 

kompletterades damkollektionerna med ett matchande skosortiment. H&M vill kunna erbjuda 

sina kunder de senaste trenderna från topp till tå och tycker därför att även skor är en viktig 

accessoar. Till att börja med såldes skorna i 200 H&M-butiker i alla H&M-länder under våren 

2007. Under våren 2007 öppnade även H&M en ny butikskedja under namnet COS – Collection 

of Style som erbjuder ett dam- och herrsortiment i ett högre prissegment. H&M:s ambition är 

även här att erbjuda bästa pris på jämförd vara. Detta sortiment finns än så länge endast på ett 

begränsat antal ställen och har ännu inte kommit till Sverige.  

 

H&M planerar även att inleda en satsning inom hemtextil som ska kallas H&M Home. 

Sortimentet kommer att innehålla utvalda produkter till hemmet så som överkast, lakan, gardiner, 

handdukar, filtar och kuddar. Till att börja med kommer försäljningen för H&M Home att ske 

genom distanshandel via katalog och Internet i Norden och Nederländerna samt via Internet-

försäljning i Tyskland och Österrike (http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/ 

pdf/common/COMMON_FACTSANDHISTORY_FACTSABOUTHM_SWEDISH_PDF_11

74404301166.pdf). 

 

5.9 Konkurrens 

H&M:s huvudsakliga konkurrenter är ett antal internationella detaljhandelskedjor men de 

konkurrerar även med lokala butikskedjor, varuhus och enskilda handlare. H&M ser sig själva 

som en konkurrent då de menar att det bästa är att jämföra sig med vad man själv tidigare 

uppnått och sedan med målen att hela tiden förbättras (Superbrands, 2005: 72). För att kunna 

konkurrera med andra kedjor fokuserar H&M på det egna erbjudandet och särskilt när det gäller 

prissättning. Företaget strävar efter att kunna överraska kunden och erbjuda mode för alla 

tillfällen på ett nytt och kreativt sätt. H&M är ett stort och etablerat företag på marknaden. Det 

finns många konkurrenter men inte många av dem kan erbjuda allt som H&M kan erbjuda. H&M 

har en bredd målgrupp och riktar sig till alla medlemmarna i en familj, man som kvinna, ungdom 

som barn. Företaget har allt från stora fullsortimentsbutiker till mindre konceptbutiker. Genom 

konceptbutikerna utnyttjar H&M mindre utrymmen som är mellan 200-700 kvadratmeter där 

erbjudandet till kunden kan bli tydligare. Med hjälp av dessa butiker kan företaget fortsätta växa 

på väl utbyggda marknader och i större städer (http://www.hm.com/filearea/corporate/ 

fileobjects/pdf/common/COMMON_FACTSANDHISTORY_FACTSABOUTHM_SWEDIS

H_PDF_1174404301166.pdf). 
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5.10 Tidigare samarbeten med H&M 

H&M:s ambition med samarbetena är att varje gång hitta stilar som ligger rätt i tiden 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=713624). Första samarbetet som H&M inledde 

var med den kända designern Karl Lagerfeldt som är chefdesigner på lyxvarumärket Chanel. 

Genom att välja Lagerfeldt ville H&M verkligen göra ett avtryck och få fram att mode och design 

inte har att göra med pris. Året var 2004 och kollektionen utkom i november som även senare 

samarbeten har gjort. 2005 var samarbetet med den kända brittiska designern Stella McCartney 

som valdes på grund av att hennes design ligger lite närmare gatumodet och blir på så sätt mer 

lättburet. Den holländska designerduon Viktor & Rolf inledde ett samarbete med H&M 2006. De 

anses vara lite udda av en ”svensson” men är mycket respekterade i modebranschen. 2007 års 

designer är som nämnts tidigare italienaren Roberto Cavalli. Genom att välja designerns från hela 

världen kan H&M på så sätt stärka sin position i respektive land. Karl Lagerfeldt gjorde succé i 

H&M:s butiker i Tyskland medan Stella McCartney skapade uppmärksamhet för H&M i England 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=713626).  

 

Under 2006 hade H&M även ett samarbete med Madonna. Madonna och hennes team bar 

H&Ms kläder off-stage under hennes World Confessions Tour. I alla H&M-butiker såldes 

samtidigt en specialdesignad “Madonna-track suit”. I mars 2007 fortsatte samarbetet mellan 

H&M och Madonna. Tillsammans tog de fram kollektionen ”M by Madonna” som innehöll 

Madonnas personliga garderobsfavoriter (http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/ 

pdf/common/COMMON_FACTSANDHISTORY_FACTSABOUTHM_SWEDISH_PDF_11

74404301166.pdf). 

 

I reklamsammanhang har även andra samarbeten förekommit, då H&M har anlitat kända profiler 

till deras kampanjer. Bland annat har man genom åren kunnat se den kända ”scandal beauty” 

Anna Nicole Smith, den danske skådespelaren Mads Mikkelsen och fotbollspelaren Paolo 

Maldini. H&M:s chefdesigner Margareta van der Bosch berättar att H&M alltid arbetar med 

samma stylister, modeller, fotografer och att det alltid är någon som känner någon. Till exempel 

kom de i kontakt med Madonna genom att hon är en vän till Stella McCartney. 
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6. Samarbetet mellan H&M och Roberto Cavalli 

Roberto Cavalli kommer från Florens, Italien. Han är en av världens mest kända modeskapare 

som den 8 november 2007 utgav en kollektion i samarbete med H&M 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Roberto_Cavalli). Till samarbetet med H&M har Cavalli skapat en 

kollektion för dam och herr. H&M:s tanke bakom ett samarbete med den kända designern 

Roberto Cavalli var att kunna marknadsföra sig bättre i Italien där företaget inte funnit särskilt 

länge. Samarbetet ger H&M enorm publicitet och skapar ett intresse för H&M hos italienarna. 

För H&M är den långsiktiga effekten på varumärket av samarbetet med Cavalli att H&M möts av 

större respekt av modeskapare och modejournalister 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=713626). Cavalli i sin tur får presentera 

sin kollektion för en ny publik. För honom stod H&M för utmaningar och frihet vilket gav 

honom chansen till att kunna skänka ett stänk av glädje och drömmar som han vill förmedla 

(http://www.aftonbladet.se/mode/article525737.ab). 

 

Roberto Cavallis kollektion för H&M har marknadsförts med en annonskampanj för dags- och 

månadspress och utomhusreklam fotograferad av den kända fotografen Terry Richardson. En 

reklamfilm regisserad av Johan Renck har visats på TV och på bio. Marknadsföringen 

presenterades också via H&M:s viktigaste kanal: H&M:s butiker och på H&M:s hemsida: 

www.hm.com där det också finns en blogg om samarbetet. För världspressen presenterades 

Cavallis unika kollektion på en galafest i Salone delle Fontane i Rom. Cavallis party var iscensatt 

som en enorm VIP-lounge där såväl stjärnor från musik- och filmbranschen som modemedvetna 

personer var med och firade med designern. Feststämningen och glamouren höjdes ännu mera av 

Roberto Cavallis entré, där den italienske modeskaparen svepte över catwalken tillsammans med 

sin fru Eva, omgiven av helikoptersmatter, motorljud, paparazziblixtar, följd av modeller i plagg 

från kollektionen ”Roberto Cavalli at H&M” 

(http://www.hm.com/se/press/pressreleaser/corporate/financepressrelease.ahtml?pressreleasei

d=308857&nodeid=336).  

 

6.1 Kollektionen av Roberto Cavalli 

Kollektionen är högst personlig och riktar sig för en glamorös vardag och fest. Kollektionen 

består av 25 damplagg och 20 herrplagg samt underkläder och accessoarer. Kollektionen finns 

tillgänglig i 200 utvalda H&M-butiker världen över. Ett urval av kollektionen kommer även att 

säljas via nätet och på H&M Shop online i de nordiska länderna, Tyskland, Nederländerna och 

Österrike. Cavalli är känd för hans kärlek till färger, dyrbara utsmyckningar och exotiska mönster 
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och tryck. Stilen är även unik med det Florentinska hantverket. Nyckeltemat för damkollektionen 

är djurmönster och herrkollektionen är skarpt och maskulint skräddad (http://www.hm.com/ 

se/omhm/robertocavalliphm_ _designercooperation.nhtml). Kollektionen är skapad av Cavalli 

med hjälp av hans designerteam i Florens, Italien. Tanken med kollektionen var att den skulle 

vara speciell och att alla skulle kunna få en känsla av att vara en stjärna. Kollektionen är tillägnad 

alla som tidigare inte haft råd att köpa ett plagg av Cavalli (http://www.aftonbladet.se/ 

mode/article1189855.ab). 

 

Cavalli har även designat en klänning värd 2998 kronor vilket är det dyraste plagget i H&M:s 

historia. För Roberto Cavalli är 2998 kronor inte mycket för en klänning men kunderna som 

vanligtvis besöker H&M är inte vana vid den priskategorin. Klänningen är dock inte ett original 

utan en liknande skapades åt skådespelerskan Kate Hudson som hon bar på en filmpremiär 2005. 

De tidigare samarbetena för H&M har alla legat på en rimlig nivå vad gäller priset på 

kollektionerna men samarbetet med Cavalli och hans kollektion är lite dyrare. Han har bara något 

plagg som ligger i den vanliga priskategorin. H&M har bara en gång tidigare haft ett plagg för 

2998 kronor och det var en bröllopsklänning designad av Victor & Rolf. I Cavallis kollektion med 

25 plagg för kvinnor ingår tio klänningar som kostar mellan 598 och 1998 kronor, förutom den 

dyrare guldklänningen. I kollektionen för män med 20 plagg finns bland annat en kostym för 

1998 kronor (http://www.aftonbladet.se/mode/article1100794.ab). 
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7. Teori  

Följande avsnitt innehåller de teorier som vi anser vara lämpliga för att fungera som grund till vår 

kommande analys. 

 

7.1 Hermeneutik 

Vi har valt att använda oss av hermeneutiken som teoretisk utgångspunkt i vår fallstudie. 

Avsikten med valet är att med hjälp av hermeneutiken kan förhållandet mellan text och mottagare 

analyseras medan vi använder oss av semiotiken för att analysera själva texten.  

Hermeneutiken öppnar för många olika tolkningsmöjligheter vilket är lämpligt i vårt fall då vi inte 

avser finna ett rätt svar med våra analyser.  

 

Ordet hermeneutik kommer från grekiska, hermeneutike som syftar på förmågan att tolka eller 

klargöra saker. Hermeneutiken är ett sätt att avslöja meningen i en text genom att se texten på ett 

djupare plan. Forskaren försöker gå in i texten och uppleva det som texten säger istället för att stå 

utanför och se det som ett objekt som ska studeras (Berger, 1999: 31). Hermeneutiken försöker 

förklara meningsfulla fenomen som exempelvis beteendemönster, normer, regler, värderingar och 

förväntningsmönster som till exempel sociala rollmönster. Det handlar om hur man kommer 

fram till en förståelse och vad det innebär att förstå någonting (Gilje & Grimen, 2004: 178). 

Hermeneutiken kan användas till att tolka en mängd olika saker såsom symboler, konventioner, 

meddelanden eller reklamannonser för att få fram vad som egentligen ligger bakom det direkt 

framträdande i en handling, bild eller text. På så sätt kan en djupare förståelse bildas (Gripsrud, 

2002: 171-179).  

 

Alvesson och Sköldberg tar upp den alteiska hermeneutiken som söker uppenbarandet av något 

som är dolt. Inom den aletiska hermeneutiken finner man misstankens hermeneutik vars mening 

är att blottlägga något som hittills varit fördolt. Den aletiska hermeneutiken inriktar sig på 

sanning som en avslöjandeakt där problematiken ska upplösas mellan subjekt och objekt och 

även förståelse och förklaring i mer grundläggande förståelseformer (Alvesson & Sköldberg, 

1994: 114-115). Människan är på flera sätt bunden till sin kultur, den förhandskunskap som 

kulturen ger om tecken, genrer, medier och allt annat i världen. Den förkunskapen, 

förförståelsen, är en nödvändig förutsättning för att människan ska kunna uppfatta texter och 

andra fenomen. Förförståelsen är en av de centrala punkterna i hermeneutiken.  Förförståelsen 

bidrar därmed också till att forskaren aldrig kan närma sig en text förutsättningslöst. Forskaren är 
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alltid påverkad av sin omgivning, trender, sociala/politiska grupper etcetera vilket medför att det 

inte går att enas om en endaste giltig tolkning (Gripsrud, 2002: 173). 

 

I vårt fall är det misstankens hermeneutik och den kritiska hermeneutiken som är relevant. De 

olika förhållningssätten är både kritiskt inställda till texter och ämnar förstå det som är dolt, den 

underliggande meningen med texten. Misstankens hermeneutik som vill avslöja det fördolda, 

anses det som är dolt som något skamligt och blir på grund av skammen förträngt. Det kan till 

exempel ha att göra med ekonomiska intressen, makt eller sexualitet. Exempelvis ville vi att vår 

intervju med en medarbetare på H&M i Halmstad skulle fungera mer som ett samtal. Vi försökte 

ge den intervjuade mer utrymme och ”makt” för att få känslan av att samtala. För att intervjun 

skulle fungera som ett samtal och för att vi skulle ha förståelse för ämnet läste vi in oss på 

området före intervjun, nämligen samarbetet mellan H&M och Cavalli. Den kritiska 

hermeneutiken går hand i hand med misstankens hermeneutik men vill även ifrågasätta den 

sociala verkligheten och väcka kritisk reflektion om det som tas för givet i verkligheten (Gripsrud, 

2002: 183-187). 

 

7.2 Varumärket – ett viktigt byggande 

 H&M:s val att samarbeta med en känd designer en tidsbegränsad period har i högsta grad att 

göra med deras varumärkesbyggande. För att i vår analysdel kunna besvara vilka effekter 

samarbetet kan ha på H&M:s varumärke anser vi det här vara viktigt att gå igenom vad 

varumärket har för betydelse för märkesinnehavaren, H&M, vilken betydelse det har för 

konsumenterna i deras beslutsprocess samt hur varumärket kan utgöra ett starkt 

konkurrensmedel.  Vi kommer därmed att redogöra för teorier kring varumärkesidentitet/image, 

varumärkeskännedom och varumärket som värdeskapare.  

 

Ett starkt varumärke är många gånger ett företags värdefullaste tillgång. Företagen i dagens 

samhälle har under de senaste åren mer och mer förstått värdet av att bygga upp ett starkt 

varumärke och vilket starkt konkurrensmedel det faktiskt är. Det som kännetecknar 

konkurrensen i många branscher idag är att en produkts överlägsenhet i sig inte längre räcker för 

att garantera dess framgång. Produktlivscykeln har förkortats avsevärt i och med den snabba 

teknologiska utvecklingen som gör att imitationer snabbt dyker upp på marknaden. Kraven som 

då ställs på företagen med ökad innovationstakt i kombination med allt starkare priskonkurrens 

gör att det blir allt svårare för företagen att leva länge. Det är därför de söker efter andra mer 

uthålliga konkurrensmedel som till exempel varumärkesbyggande (Melin 1999: 19).  
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7.2.1 Varumärkets funktioner 

Beroende på ur vilket perspektiv man ser på varumärket kan det inneha olika funktioner.  

 

Ur märkesinnehavarens, företagets perspektiv 

Varumärket är för företaget en viktig informationsbärare genom varumärkets individualiserande 

och identifierande förmåga. Det symboliserar fakta om företagets produkter, kvaliteten och 

prisnivån. Ett företag har ensamrätt på sitt varumärke ger dem också en chans att konstruera en 

unik märkesidentitet. Det som ger identiteten ett ursprung är bland annat produktens namn, 

historisk bakgrund, geografiskt ursprung och reklamens innehåll och utformning. Företag kan 

också använda sitt varumärke som ett positioneringsverktyg genom att de får möjlighet att välja 

en marknad med ett flertal varumärken på. Varumärket kommunicerar också direkt med den 

tilltänkta konsumenten istället för att gå via en detaljist. Ifall ett företag lyckats få en lojal 

kundkrets till sitt varumärke har de ett starkt konkurrensverktyg i förhållande till andra företag på 

marknaden. Varumärket får då också en stärkt position på marknaden vilket gör förhandlingar 

med detaljister underlättas. Slutligen när företaget nått upp till en trygg stabilitet med lojala 

kunder har företaget större chans att märkesutvidga eller licensiera sitt varumärke (Melin, 1999: 

39). 

 

Ur konsumentens perspektiv 

Även för kunderna fungerar varumärket som en informationskälla.  Det kan genom att identifiera 

varumärket få reda på pris, kvalitet och funktion. Med varumärket som referenspunkt kan också 

kunderna jämföra olika märkesprodukter med varandra för att kunna avgöra vilken som är det 

bästa köpet. Genom att ha ett välkänt och etablerat varumärke underlättar företag även för 

kundens beslutsprocess. Det finns många liknande företag och varor på marknaden idag så 

kunden väljer i de flesta fall något som denne känner till. Ett starkt varumärke gör också att 

kunden kan känna sig säkert på att produkterna håller en stabil kvalitet. Genom att välja ett 

välkänt varumärke känner kunden att hon minimerar sina risker i samband med köpet. 

Varumärket innehar en symbolisk betydelse för kunden både rationellt och emotionellt, det har 

en avgörande roll för varumärkets image. För kunder som köper produkter från exklusiva 

varumärken som till exempel Cavalli har varumärkets image mycket stor betydelse, både för den 

egna självbilden och för den uppfattning kunden andra vill ska få av henne.  Varumärket kan vara 

ett sätt att bli socialt accepterad och självförverkligande. I särskilt reklam för exklusiva 

varumärken framhävs det symboliska värdet och kopplingen mellan personlighet och 

märkesprodukt både i text och i bild (Melin, 1999: 40-41). 
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Ur konkurrentens perspektiv 

Även ur konkurrenters synvinkel fungerar varumärket som en informationskälla. Konkurrenterna 

måste försöka analysera vilken information som märkesinnehavaren vill förmedla genom sitt 

varumärke. Vad som gör varumärket attraktivt och vilka behov det tillfredställer hos kunderna. 

Ett varumärke som är strakt kan också bli en förebild för konkurrenterna vilket kan leda till att de 

försöker efterlikna varumärket. Ett ledande varumärke kan också vara en genväg in på 

marknaden, det utgör en etableringsmöjlighet (Melin, 1999: 42-43).  

 

7.2.2 Värdeskapare 

Att skapa märkeslojalitet tillhör den långsiktiga planen för ett företag därför är det av stor 

betydelse att se över konsumentens behov, handlingsmönster och köpbeteende. För att på bästa 

sätt kunna använda varumärket som konkurrensmedel måste en uppfattning om hur det skapar 

värde för kunderna finnas (Melin, 1999: 44-45) Om ett varumärke skapar värde för kunden 

skapar det också ett värde för märkesinnehavaren.  

 

De individuella faktorer som avgör vad kunden beslutar sig för att köpa brukar delas in i olika 

kategorier; demografiska, kulturella och socio-ekonomiska. Frans Melin tar upp diskussionen om 

varumärkets roll i kundens beslutsprocess, köper kunden en produkt eller ett märke där Melin 

menar att kunden köper en märkesprodukt. Han menar en produkt är något som görs i en fabrik, 

ett varumärke är något som köps av en kund. En produkt kan kopieras av en konkurrent medan 

ett varumärke är unikt. En produkt kan snabbt bli omodern medan ett framgångsrikt varumärke 

är tidlöst. Det som framkommit i undersökningar om varumärkets inverkan är att dess image kan 

vara av stor betydelse när kunden ska fatta sitt beslut (Melin, 1999: 48-50). Ett mål som företag 

bör sätta upp är ett kunna erbjuda en märkesprodukt med ett attraktivt, unikt och varaktigt 

mervärde som uppfyller kundens behov och önskningar.  

 

7.2.3 En värdeskapande process 

När en kund köper en produkt har den i sitt medvetande gått igenom en värdeskapande process 

kanske utan att ens själv ha reflekterat över det. Den processen bygger upp varumärkeskapital för 

märkesinnehavaren genom förtroendekapital hos kunden. I processen går kunden genom olika 

steg: engagemang, märkeskänslighet, märkeskännedom, märkesassociationer, mervärde och 

märkeslojalitet (Melin, 1999: 51). 
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En av de viktigaste uppgifterna ett företag har är att väcka engagemang för den egna 

märkesprodukten hos kunderna. För att skapa engagemang behöver företaget fokusera på 

individen. Genom att märkesinnehavaren kan påverka personligt intresse, upplevd risk, 

symbolvärde och njutningsvärde hos kunden kan de skapa engagemang. Ett ökat engagemang ska 

ge minskad priskänslighet samtidigt som det ska leda till ökad märkeskänslighet. En annan av de 

viktigaste uppgifterna för märkesinnehavaren är att göra kunderna medvetna om märkets existens 

genom att skapa märkeskännedom. Om märkesinnehavaren lyckas skapa en kännedom om 

märket är det också ett steg på vägen för att skapa en bindning mellan märkesprodukten och 

konsumenten och för att konsumenten sedan ska kunna skapa associationer. Märkeskännedom 

gör att kunden känner samhörighet och förtrogenhet och genom det så kan kunden lättare 

föredra en märkesprodukt framför en annan. Många kunder gör också kopplingen till att om ett 

varumärke är välkänt så har de också bra märkesprodukter (Melin 1999: 54). 

 

7.2.4 Värden i varumärket H&M 

Värdet i varumärket H&M mäts utifrån två värdegrupper, rationella och emotionella värden. De 

rationella handlar om det senaste modet, pris, brett utbud, kvalitet och valuta för pengarna. 

Medan det emotionella handlar om att H&M:s mode ska uppfattas som demokratiskt, dynamiskt, 

kreativt och kul. Företaget har gjort egna undersökningar om varumärket H&M som visar att 

kunderna i första hand uppskattar den köpupplevelse som butiken erbjuder. Kunderna relaterar 

till butiken då de uttalar sig om H&M:s affärsidé och varumärke. Därför ska H&M:s butiker vara 

inbjudande i och med låga priser och en inspirerande butiksmiljö (Superbrands, 2005: 73). 

 

7.2.5 Varumärketsidentitet - som konkurrensredskap 

I samarbetet mellan H&M och Cavalli är själva produkterna kläder och accessoarer vilket innebär 

att en viktig aspekt när man använder varumärket som konkurrensverktyg är märkesidentitet och 

personlighet. Med identitet menar man vad märkesinnehavaren, H&M, vill att deras produkter, 

kläder, ska stå för (Melin, 1999: 85). Med märkesidentitet för företag menas det som märket 

vanligen står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. För att en märkesidentitet 

ska kunna vara konkurrenskraftig på långt sikt krävs det konsistens och uthållighet i 

identitetsutvecklingen. Meningen för ett företag med att utveckla en märkesidentitet är att på så 

sätt försöka förmedla ett emotionellt mervärde till kunderna. Konsumenterna antas välja 

märkesprodukter som de vill ”umgås” med, synas tillsammans med och som stärker deras 

självbild. Ett företag som lyckats skapa en attraktiv personlighet kan därmed bidra starkt till att 

skapa en långvarig mellan konsumenten och varumärket (Melin, 1999: 94). Enligt Melins tolkning 
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av David Aakers finns det ett antal sätt att utveckla en framgångsrik personlighet. Företaget kan 

ge en idealiserad bild av användaren som konsumenten kan identifiera sig med, de kan framträda 

i specifika sammanhang.  Exempel på det kan vara hästhoppning som H&M sponsrar vilket ger 

H&M en något ungdomligare personlighet, de kan framhäva sitt geografiska ursprung och på så 

vis förmedla en viss typ av personlighet som förknippas med landet, de kan utforma särpräglad 

reklam som kan ge dem en spännande personlighet, de kan använda sig av kända personer som 

skapar positiva märkesassociationer då konsumenterna gärna vill identifiera sig med till exempel 

fotomodeller, sportsliga förebilder eller skådespelare och slutligen kan de använda sig av 

symboler som till exempel värktabletten Ipren använder sig av Ipren-mannen (Melin, 1999: 93-

96).  Till skillnad från märkesidentitet som anger märkesinnehavarens önskade upplevelse av 

varumärket så innebär märkesimage hur konsumenten verkligen uppfattar varumärket. När 

varumärket används som konkurrensverktyg är kärnvärdenas roll mycket viktigt. Kärnvärdena 

representerar varumärkets grundläggande konkurrensfördel, de ska ligga till grund för 

positioneringen och marknadskommunikationen av ett varumärke (Melin, 1999: 126-127).  

 

7.3 Positionering  

H&M:s samarbeten med kända designers kan ses som en del av deras positioneringsstrategi, 

vilken position de innehar på marknaden och i kundernas medvetande. Detta avsnitt har som 

avsikt att beskriva teorin kring positionering för att vi i vår analysdel ska kunna redogöra för vad 

ett sampositionering mellan två varumärken kan ge för effekter.  

 

”You must position every new brand in the minds of consumers. A manager must find something new and different 

about that brand, go into the minds of consumers and stake out a bit of territory.”  

(Chris Hill, positioneringsstrateg, Uggla, 2006:11) 

 

7.3.1 Historien bakom begreppet 

Positionering är numera att välkänt begrepp inom varumärkessbyggandet. Begreppet slog igenom 

i New Yorks reklambransch på 70-talet och har sedan dess blivit en ”fluga” som kom för att 

stanna, inte bara i USA utan i hela världen. Det anses ha börjat med en artikelserie ”The 

positioning era” i affärstidningen Advertising Age 1972 skriven av Al Ries och Jack Trout (Ries-

Trout, 1981:10-11). 

 

Genom positionering blir det möjligt för företag, produkter, personer, länder och i princip vad 

som helst att lära sig att synas, höras och sticka ut i mängden på en redan överetablerad marknad. 
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Det är lätt att man som konsument glömmer bort att när man gör sina inköp faktiskt fattar beslut 

i relation till någonting annat. Något annat som redan är etablerat är att inköpen bygger på 

jämförelse. Positionering börjar med en vara, en tjänst, ett företag, ett land eller en person. Men 

positionering förändrar inte själva produkten utan positionering är vad som görs med den 

avsedda kunden. Med positionering placeras produkten i intressentens tankevärld (Ries-Trout, 

1981:10).  

 

7.3.2 Hur positionering går till 

För att kunna bedriva framgångsrik marknadsföring idag måste det finnas en kontakt med 

verkligheten. Den verklighet som räknas är den som redan existerar i den avsedda kundens 

medvetande. Positionering vill manipulera vad som redan finns i sinnet hos människor, att 

förstärka associationer till det som redan existerar. Människor lever idag i ett överkommunicerat 

samhälle där de bombarderas av reklam varje vaken stund. Som försvar mot alla budskap så 

avskärmar sig människans sinne och stänger av mycket av den reklamen som vill fånga deras 

intresse. I allmänhet accepterar bara medvetandet sådant som stämmer med tidigare kunskap och 

erfarenheter (Ries-Trout, 1981:13).  Därför är reklam som vill ändra människors uppfattningar 

dömda att misslyckas.  

 

Enligt Ries-Trout är den bästa strategin i vårt överkommunicerade samhälle att förenkla sitt 

budskap. Budskapet måste slipas för att kunna ta sig in i det redan proppfulla medvetandet. 

Eftersom så liten del av ett budskap fastnar i medvetandet ska man strunta i den sändande sidan 

och fokusera på den mottagande som är intressenten. Det är den avsedda kundens 

föreställningsvärld som ska få uppmärksamheten, inte en mängd fakta om produktens. 

Uppfattningen ses som verkligheten, kunden har alltid rätt. Genom att på så sätt vända processen 

och koncentrera sig på kunden istället för produkten så förenklas urvalsprocessen (Ries-Trout, 

1981:15). Att kunden alltid har rätt är någonting som H&M arbetar för. Företaget arbetar alltid 

utifrån att kunden ska vara nöjd.  

 

7.3.3 Hur fastnar man i medvetandet? 

Positionering är ett planerat system för att hitta luckor i folks medvetande, baserat på antagandet 

att kommunikation bara kan äga rum vid rätt tidpunkt och under rätta omständigheter. Den 

lättaste vägen att nå en persons medvetande är att vara först. Människor minns i princip alltid den 

som var först inom något område som till exempel Coca-Cola och Kodak. Men ingen minns vem 

som kom sen, som nummer två. Det som behövs för att kunna fastna i ett medvetande är ett 
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medvetande som är oskyldigt och som inte redan har beslagtagits av något annat varumärke. Men 

i dagens samhälle är det inte helt lätt att vara först med något, oftast har någon annan hunnit före. 

Självklart är det bäst att ha den bästa produkten på sitt område, men det är ännu bättre att vara 

först (Ries-Trout 1981:24). Reklambranschen kommer inte särskilt långt på att vara kreativ idag, 

den måste vara strategisk. Den måste skapa en position i intressenternas medvetande.  

 

Människorna har lärt sig att i minnet kunna rangordna produkter och märken för att de ska 

kunna hantera den enorma explosionen av produkter på dagens marknad. Ries och Trout 

beskriver processen att fastna i medvetandet på ett bra sätt genom att lika det vid en stege. Som 

en stege där varje pinne har ett märkesnamn och varje stege är en produktkategori. Alla stegar 

kan ha olika många pinnar. Om en konkurrent vill bli större på marknaden måste den antingen få 

bort märket som är på pinnen ovanför eller så måste den på något sätt relatera sitt märke till 

konkurrentens position. Att klättra på den så kallade medvetandestegen är mycket svårt om 

märkena ovanför är starka och man inte har någon positioneringsstrategi. Att introducera en helt 

ny produktkategori på marknaden genom en helt ny stege är om möjligt ännu svårare, särskilt om 

den nya kategorin inte har något förhållande till den gamla. Medvetandet har ingen plats för 

någonting nytt så länge det inte är relaterat till det gamla. Därför är det oftast bäst att förklara vad 

en ny produkt inte är än vad den är (Ries-Trout, 1981:32-33).  

 

7.3.4 Att positionera ett företag 

När en nyanställd börjar arbete på företaget ”köper” han eller hon företaget indirekt. När någon 

köper aktier i företaget betalar den personen i verkligheten för en del av företagets position, både 

nu och i framtiden. När ett företag ska påbörja ett positioneringsprogram är det bra att börja med 

att klart och tydligt definiera vad företaget egentligen är för något. Ries och Trout nämner sex 

frågor som måste ställas innan man börjar, oavsett om det gäller ett företag eller sig själv.  

 

• När man har bestämt sig för att arbeta med positionering måste man komma ihåg att det 

är ett omvänt tänkande. Det börjar med kundens medvetande inte företagets, alltså måste 

företaget fråga sig själv vilken position det redan har i kundens medvetande genom att 

undersöka marknaden.  

 

• Det andra steget innebär att företaget måste fundera ut vilken position de vill äga, vilken 

som gynnar dem mest. Det är lätt att tänka alltför brett och då misslyckas, om man 
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försöker vara allting slutar det oftast med att man är ingenting. Det är bättre att försöka 

etablera en unik position som specialist och inte som mångsysslare.  

 

• Den positionen som företaget kommer fram till att de vill ha, den kan mycket väl redan 

innehas av någon annan. Då gäller det att tänka om och försöka hitta en position som 

ingen annan har etablerat sig på ännu.  

 

• Det behövs självklart pengar för att kunna bygga upp en position i kundens medvetande 

och även om man lyckats etablera positionen så behövs det pengar för att kunna behålla 

den. Det är då lättare i början att introducera sin produkt på en marknad för just den 

produkten istället för att direkt lansera den nationellt eller internationellt.  

 

• Dagens samhälle är i ständig förändring och för att kunna hantera det krävs det att 

företaget planerar på lång sikt. De måste bestämma sin grundposition och sedan stå fast 

vid den, år efter år. Ett företag ska endast ändra på sin taktik som man använder för att 

förstärka den långvariga grundstrategin. Det är bättre att förbättra den grundläggande 

strategin och hitta nya sätt att utveckla den. Om ett företag ger upp sin position är det 

mycket troligt att de aldrig kommer att få tillbaka den.  

 

• Slutligen gäller det för företaget att fundera om de verkligen motsvarar sin position 

(Ries-Trout, 1981: 154-159). 

 

Viktigt att förstå för ett företag när det ska genomföra ett positioneringsprogram är att de inte ska 

haka upp sig alltför mycket på ord. Betydelsen finns inte i orden utan den finns inom 

människorna som använder orden. För att bli framgångsrik med positionering måste företaget 

vara flexibelt och kunna välja ut ord som framhäver de betydelser som företaget vill ha fram. 

Genom att välja det rätta ordvalet kan företaget påverka tankeprocessen hos människor. Ord 

utlöser betydelsen som finns i medvetandet hos människor. Ries och Trout sammanfattar vad 

som krävs för att vara framgångsrik inom positionering: ett företag måste förstå ord, människor, 

kunna handskas omsorgsfullt med förändringar, man behöver visioner, mod, objektivitet, 

enkelhet, att finnas, tålamod, en global utblick och slutligen förstå ”de andra” (Ries-Trout, 1981: 

160-167). 

 

 



 25 

7.4  Sampositionering 

Det som är aktuellt i fallstudien om H&M är sampositionering. Det handlar om hur flera 

varumärken tillsammans kan bidra till att skapa ett mer differentierat och intressant erbjudande 

till kunderna (Uggla, 2006: 63). Idag har det blivit mycket mer vanligt med sampositionering inom 

olika sammanhang än bara för några år sedan. Många företag anlitar idag kända personer så som 

skådespelare och artister för att marknadsföra sitt eget varumärke. Innan sampositionering slog 

igenom trodde folk i branschen att ett samarbete med två olika varumärken bara skulle förvirra 

kunderna och snarare förstöra varumärken än att bygga upp dem. När ett företag ska genomföra 

ett samarbete så är det viktigt att ha en tydlig strategi för att välja ut sin partner. I vissa fall 

handlar det om långsiktiga samarbeten men i H&M:s fall handlar det om engångstillfällen, där de 

årligen lanserar en ny samarbetspartner men från samma genre. Alla framgångsrika samarbeten 

grundas på att de ingående parterna förmår att komplettera varandra. Enligt Uggla får man totalt 

fyra olika typer av komplementstrategier om man kombinerar produkt och 

marknadsdimensionen.  

 

• Nå in med sitt varumärke och försöka hitta en partner som förstärker de huvudsakliga 

kännetecknen och fördelarna hos produkten. 

 

• Nå ut med varumärket och välja en samarbetspartner som i stor omfattning bidrar till att 

komplettera kritiska kärnattribut hos varumärket och samtidigt även tillför en helt ny 

kundkrets.  

 

• Sträcka upp bygger på att partnern bidrar med en utvidgad komplementaritet. En 

komplementaritet som stärker varumärkets imageassociationer och vill locka en mindre 

priskänslig målgrupp av köpare på marknaden.  

 

• Nå bakom syftar till att finna en partner som kan bidra med en utökad komplementaritet 

på en ny målmarknad (Uggla, 2006: 71). 
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7.4.1 Spill-over effekter 

När två olika varumärken gör en sampositionering hoppas de också att uppnå olika ”spill-over” 

effekter mellan varandra. Man önskar att få en positiv attityd som ska sprida sig från ett 

varumärke till ett annat. Det handlar om att företagen bakom samarbetet ska tänka på vad de kan 

göra för varandra. Varje tillfälle då ett samarbete mellan två varumärken inleds så riskerar också 

något av varumärkenas image och associationer att föras över från det ena till det andra. Uggla tar 

upp fyra olika perspektiv på hur ett samarbete kan påverka partnernas positionering. 

 

• Varumärkena påverkar alliansens positionering. Ett varumärke som går in i ett annat, som 

exempelvis Cavalli i H&M ger upphov till nya associationer med varumärket. Det kan uppstå 

en allianseffekt om själva samarbetet upplevs stå för något större än varumärken var och en 

för sig. En annan effekt som kan uppstå är en kontexteffekt. Då upplevs varumärkena 

annorlunda i sin position när de ingår ett samarbete. Som att H&M:s kläder upplevs 

exklusivare tillsammans med dyrare märken som Cavalli.  

 

• Alliansen påverkar varumärkenas positioner. Det innebär att spill-over effekterna kan slå tillbaka på 

de ingående parterna. Det kan bli så att en av parterna kan åka snålskjuts på den andra 

partnerns styrka och marknadsposition för att sedan utnyttja den i sin framtidsstrategi.  

 

• Attityden till varumärket påverkar alliansen. Om en kund har en positiv attityd till ett varumärke 

och en negativ till det andra varumärket som ska ingå ett samarbete kan det påverkar den 

slutgiltiga uppskattningen av samarbetet. Ju mer positiv attityd som finns till varumärkena 

innan samarbetet desto bättre blir resultatet.  

 

• Alliansen kan påverka attityden till varumärkena i framtiden. Samarbetet kommer att påverka 

attityden till varumärkena i framtiden och deras chanser till nya samarbeten. Om samarbetet 

kommer att upplevas som positivt kan de båda partnerna få tilläggsvärde i framtiden, medan 

mindre lyckade samarbeten kommer att påverka parternas positionering i framtiden. Ena 

varumärket har en modifierande roll, i detta fall Roberto Cavalli, som går in och tillför något 

nytt i H&M som blir det modifierade varumärket (Uggla 2006:79-85). 
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7.4.2 Fördelar med samarbete mellan två varumärken 

H&M blev säkerligen inte tvingade att inleda sitt samarbete med kända designers utan valde det 

av egen fri vilja. Det H&M hade i tanken var säkert vilka fördelar ett lyckat samarbete kan 

medföra både ur ett finansiellt och psykologiskt perspektiv. Genom ett samarbete kan företaget 

accelerera, öka och stabilisera ekonomin eller så kan samarbetet ge en fördjupad mening. Enligt 

Uggla finns det tre olika typer av fördelar med sampositionering: 

 

Funktionella – vilka fördelar varumärkena kan ge varandra ur ett nyttoperspektiv. Varumärkena 

delar på sina rykten och etablerade associationer och ger varandra tillgång till en helt ny marknad. 

Sampositionering är också ett sätt att bredda någon annans kompetens för att sträcka ut sig och 

sitt varumärke i en strategiskt intressant riktning.  En annan funktionell fördel med samarbetet är 

att man minskar riskerna mot för om man på egen hand skulle utvidga sitt varumärke. Genom att 

man hämtar den efterfrågade kompetensen från någon utomstående så gör man själv inte bort sig 

på okänd mark. 

 

Emotionella och symboliska fördelar – Ibland kan ett annat varumärke än det egna inneha värderingar 

och känslor som man själv vill förmedla, vilket är en fördel när man sedan samarbetar. 

Samarbetspartnern kan också ge det andra varumärket en särskild typ av associationer med 

innovation och design som kan vara omöjliga att skapa på egen hand. Alltså kan man vända sig 

till en partner för att kunna komplettera eller hämta vissa personlighetsdrag som man själv inte 

har (Uggla 2006: 90). 

 

7.4.3 Risker i samband med sampositionering 

För de inblandade finns också ett risktagande med ett samarbete som kan innebära olika 

nackdelar. Den största risken med ett samarbete mellan olika varumärken handlar om kontroll 

och problem med styrning. Det kan vara lätt hänt att förlora kontrollen över varumärkets 

identitet, kärnvärden och det som kunderna mest associerar varumärket med vanligtvis. Det kan 

inträffa att varumärkenas status förändras över tiden. Varje gång ett företag genomför ett 

samarbete så utsätts det för en stress genom att det lämnar över sin identitet till någon annan 

(Uggla 2006: 94-95).  

 

Ett samarbete som blir svagt eller missriktat kan innebära en förvillad positionering och minskat 

fokus hos målgrupperna för ett varumärke. Väljer ett företag fel partner kan det genast leda till 

förluster i image. För att undvika detta rekommenderas det att företagen jobbar mer aktivt med 
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marknadsmixen kring det nya erbjudandet att ser till att produkten, priset, påverkan och platsen 

avspeglar identiteten och det önskvärda samarbetet.  

 

Det kan även uppstå spill-over effekter som är negativa för de inblandade varumärkena vid en 

sampositionering. Det finns en risk att varumärkena kan komma att förknippas med en negativ 

attityd eller association. Det kan leda till en ökad sårbarhet och framtida osäkerhet från 

varumärkena i efterhand. Det kan också bli så att kunderna kan tröttna på ett varumärke som 

exponerats för många gånger på marknaden och i olika sammanhang. Ett varumärke kan förlora 

sin mening hos kunderna. Om ett varumärke har för många relationer kan det skapa en otydlighet 

och vara negativt för dess utstrålning och även för de varumärken som det samarbetar med.  

Det som idag byggs av varumärkets värde kan kapituleras över lång tid men det som är inlånat 

från ett annat varumärke kan man inte räkna med att få kontrollera eller utnyttja i framtiden  

(Uggla 2006: 94-95).  

 

7.5 Semiotik 

Varumärket är ett tecken, därför har vi valt att ha vår utgångspunkt i teckenläran, semiotiken. 

Ett varumärke är ett tecken som står för någonting annat och är mer än tecknets ursprungliga 

betydelse (Uggla 2001: 17-18). Semiotiken ligger till grund för våra reklamanalyser, därför har vi 

valt att ge en förklaring till den semiotiska teorin nedan.  

 

Semiotiken vill förklara verkligheten genom att tolka hur ord och bilder skapar betydelse för 

människan. Det var den franska språkteoretikern Ferdinand de Saussure som myntade begreppet 

semiologi, läran om tecken (Gripsrud 2002: 139). Enligt Saussure var tecknet en helhet som 

bestod av ett materiellt och immateriellt uttryck. Det kunde bestå av streck, prickar, figurer, 

ljudvågor eller andra fenomen som gör att människan får en idé eller en föreställning om något 

(Gripsrud 2002: 140).  

 

Beteckningen semiotik infördes av den engelske filosofen John Locke och den indexikala, första 

teckenuppfattningen, kommer från honom. Den indexikala teckenuppfattningen går ut på att 

tecken är tecken på något. Med inspiration av den moderna semiotikens fader, den amerikanske 

forskaren Charles Sanders kallas detta slaget av tecken för index. Denna teckenuppfattning var 

länge den enda. Senare kom även en annan som kom att kallas för den kommunikativa. Det är 

först och främst tecken för något eller meddelande om något. Den kommunikativa 

teckenuppfattningen myntades av den moderna semiotikens fader, Ferdinand de Saussure från 
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Schweiz. Det finns två varianter av kommunikativa tecken, nämligen språkliga och ostensiva 

tecken. De språkliga tecknen används för att säga något till varandra medan den ostensiva är när 

man visar varandra något (Kjörup, 2004: 10-11). 

 

Människor tolkar ständigt verkligheten för att kunna orientera sig i den och uppfylla sina 

biologiska och sociala behov (Drotner, 1996: 182). Om man tänker efter så symboliserar allt i vår 

värld någonting. Cavalli förknippas till exempel med glamour, flärd och fest på grund av att det 

uttrycks i hans design. Samtidigt som människor tolkar alla tecken runtomkring sig så sänder de 

själva ut tecken genom gester, mimik och tal. Semiotiken är en vetenskap som vill förstå kulturen 

i sin helhet, genom att förstå alla delaspekter där människor med hjälp av tecken skapar 

betydelser i språk, bild, kläder, mat, musik och så vidare (Drotner 1996: 182). 

 

7.5.1 Konnotation och denotation 

Konnotation är ett begrepp som används inom semiotiken och är den indirekta betydelsen av 

något. Med konnotation menas de associationer människor förknippar med ett särskilt föremål 

eller en plats, till exempel förknippas H&M med budgetpriser och Sverige. Genom konnotation 

kan kulturella betydelser och värdeladdningar som tecken bär med sig som bibetydelser urskiljas 

(Drotner 1996: 202-203). När till exempel en reklamfilm visas är det tecknens innehåll som 

bestämmer vilka konnotationer som aktualiseras.  denotation är motsatsen till konnotation. 

denotation är det man direkt kan se och urskilja i en bild, det som man kan ta på. Dessa två 

begrepp är mycket användbara i reklambranschen eftersom de gör så att bilden kan frambringa 

en särskild mening eller betydelse.  

 

7.5.2 Konventioner och koder  

Människor delar ständigt in saker automatiskt i olika kategorier som de ”vet” att de passar in i 

som till exempel att häst är ett djur. Det här är någonting som bara ”är” utan att man riktigt vet 

varför eller vem som bestämde det. Det är något som man kommit överrens om för längesen och 

som genom tiden blivit en konvention. En enighet inom ett kollektiv av språkbrukare har tillslut 

etablerats genom vana. Man funderar aldrig över vilka förbindelser man gör, det är bara regler 

eller koder som man följer automatisk. En kod är en konvention eller regel som förbinder ett 

uttryck med ett innehåll (Gripsrud, 2002: 140).  

 

Ordet semiologi förvandlades till semiotik av den amerikanske filosofen, fysikern och 

matematikern Charles Sanders Pierce. Pierces teorier skiljer sig något från Saussures, han menade 
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att tecken är allt som på ett eller annat sätt står för något annat för någon. För Pierce var allt 

tecken, när man ser kläder, är det tecknet för kläder man ser. Pierce myntade tre olika teckentyper 

beroende på vilken logisk förbindelse som fanns mellan tecknet och vad det stod för nämligen:  

 

• Symboler – ett tecken där förbindelsen är godtycklig och konventionell som till exempel vissa 

logotyper, som H&M som förutsätter att man lärt sig en viss kod för att kunna förstå 

betydelsen av den. 

 

• Ikoner – kan även kallas för ikoniska tecken. Exempelvis kan det vara ett fotografi av en känd 

person och då är det ett tecken av den kända personen. 

 

• Index – är tecken som ”pekar på” det som de står för exempelvis är rök ett tecken på att 

någonting brinner (Gripsrud, 2002: 150-151).  

 

7.5.3 Syntagm och paradigm 

I semiotiken används också begreppen syntagm och paradigm. Syntagm kan förklaras som 

händelseförloppet i en text, vilken ordningsföljd orden har. Paradigm kan jämföras med språkets 

teckenförråd där man kan välja ut vilka ord som passar in i syntagmen. En syntagmatisk kod är en 

kulturspecifik ordningsföljd, som till exempel att i Sverige heter det förrätt, huvudrätt och 

efterrätt. Skulle man ändra på ordningen skulle det betraktas som konstigt. Till varje syntagmatisk 

kod finns olika paradigm vilka man kan göra sina val utifrån. Syntagmatiska koder existerar i flera 

sammanhang och till exempel i olika sammansättningar. Man kan inte bära dunjacka och sandaler 

men man kan bära dunjacka och kängor. Bryts dessa koder så väcks mycket uppmärksamhet, 

men det är sådant som kan utnyttjas i till exempel reklam (Gripsrud, 2002: 158-159).  

 

7.5.4 Semiotik och bilder 

Bilder har inte lika tydligt sammansatta element som det verbala språket. Bilders betydelse är mer 

flytande och oklara. Därför kan man ofta se i reklamannonser att bilder är kombinerade med ord 

och logotyper, i filmer och på tv följs bilderna ofta av tal, skrift eller musik samt i tidningar så hör 

det många gånger till text eller en artikel. Roland Barthes skiljer mellan två olika funktioner som 

språket kan ha i kombination med bilder. Det ena är avlösning som menar att texten säger något 

som inte framgår av bilden och därmed bidrar med en ny betydelse till helheten. Den andra 

funktionen, förankring, innebär att texten kan peka ut vad som är den huvudsakliga betydelsen 

med bilden bland annars många olika alternativ (Gripsrud, 2002: 162-164).   
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7.5.5 Semiotik och tolkning 

Den semiotiska teorin har i första hand skapats för att förstå och analysera texter, men det är 

även en viktig del av kulturteorier.  Den vetenskapliga teori som kan knytas till semiotikens 

tolkning är hermeneutiken (Gripsrud, 2002: 165-170).  

 

Med hjälp av semiotiken kan företag finna mer kostnadseffektiva sätt att bygga sin mening, 

identitet. De kan också förstå de värdelöften och positioner som olika varumärken står för. Med 

semiotiken kan dolda meningar och innebörder blottläggas och olika teckens positioner kan ses i 

större sammanhang (Uggla, 2001: 20-21).  

 

7.5.6 Från teori till empiri 

Med ovan nämnda teorier som utgångspunkt har vi kunnat komma fram till vilka metoder vi ska 

använda oss av. Med hjälp av teorierna kan vi bilda oss en djupare förståelse för vilka effekter 

som kan uppstå när två varumärken samarbetar.  
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8. Metod 

Vid val av metod är det viktigt att fråga sig själv vilken typ av kunskap som man vill få fram och 

efter det välja vilken eller vilka metoder som ska användas. Det är viktigt att noga tänka igenom 

metodvalet eftersom det senare kommer stå till grund för hur resultatet kommer att bli (Jarlbro, 

2000: 23). Valet av metod måste också knytas an till val av teori och frågeställning. Metodvalet 

baseras på hur situationen på fältet ser ut och vilka metoder som är tillgängliga där (Aspers, 2007: 

78).  

 

8.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i form av intervjuer och textanalyser. De kommer 

att genomföras dels med en anställd på H&M i Halmstad och dels med en ansvarig på 

huvudkontoret i Stockholm. Det kvalitativa materialet präglas av öppenhet, osäkerhet och 

oändliga omprövningar ( Jarlbro, 2000: 23). Genom kvalitativ forskning söker forskaren mer en 

process än ett resultat eller en produkt. Syftet med en kvalitativ metod är att förstå innebörden av 

en viss företeelse eller upplevelse. (Merriam, 1994: 31). Vi kommer även att genomföra en 

semiotisk analys av två utvalda annonsbilder, en reklamfilm och en blogg. Valen av metod är 

baserade på att ge oss en djupare förståelse av H&M:s bakomliggande budskap och tankar 

angående samarbetet med Cavalli.  

 

8.2 Fallstudie  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie, där H&M:s samarbete med Roberto Cavalli 

undersöks. Fallstudien kommer även att representera ett av H&M:s sätt att positionera sig på 

marknaden. Fallstudier passar bra då man vill undersöka något som är aktuellt och passar därför 

bra i detta sammanhang (Merriam, 1994: 23). 

 

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse som till exempel en händelse, vilket i 

vårt fall handlar om samarbetet mellan H&M och Roberto Cavalli. En fallstudie inriktar sig på att 

få insikt, upptäckt och tolkning av det som studeras. Genom att koncentrera sig på det som ska 

studeras det vill säga fallet så strävar man efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som 

kännetecknar det som ska studeras. Syftet är att komma fram till en helhetsinriktad förförståelse 

av det fall man studerar och därigenom kunna utveckla generella teoretiska påståenden (Merriam, 

1994: 25). I en fallstudie ligger tyngdpunkten på vilka frågor man utgår från och vilken relation 

dessa har till slutprodukten (Merriam, 1994: 28). Det utmärkande för kvalitativa fallstudier är 

upptäckten av nya relationer och begrepp samt en ny förståelse (Merriam, 1994: 27). 
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8.3 Urval 

Ett urval för studien måste göras för att begränsa fallets omfång. Man måste fråga sig vad som är 

det lämpligaste urvalet för att kunna nå det bästa resultatet för fallet. Det urval som sedan passar 

bäst är också det som är det lämpligaste för fallet. I Jarlbros bok ”Vilken metod är bäst?” nämns 

Johnsons skillnader på urval. Han talar om teoribaserade och databaserade urvalsstrategier som 

kan användas var och en för sig eller kombineras (Jarlbro, 2000: 42). Vi har använt oss av den 

teoribaserade urvalsstrategin som går ut på att urvalet av intervjupersoner görs med utgångspunkt 

från egna antaganden och tidigare forskning inom området. Valet föll på att intervjua anställda på 

ett lokalt kontor och i vårt fall H&M i Halmstad. Detta för att få en bild av vad anställda i en 

butik som inte fått kollektionen anser att samarbetet med Cavalli påverkat dem. Undersökningen 

baserades på frågor angående varumärke, samarbete, utformning av kampanj och efterfrågan. En 

intervju gjordes även med ansvariga på huvudkontoret i Stockholm. Detta för att få reda på 

varför valet av samarbete föll på just Cavalli och hur H&M:s position på marknaden kan stärkas. 

Genom urvalet av media som analyserats; annonsbilder, reklamfilm och blogg täcks de olika 

annonskampanjerna in.  

 

8.4 Intervjuer 

Genom intervju eller en samtalsrelation som det också kan kallas för försöker forskaren att förstå 

den eller dem hon samtalar med. Det ideala samtalet sker utan maktutövning och sker på lika 

villkor men vid intervjuer styr dock oftast intervjuaren samtalet mer än den som blir intervjuad. 

Ett styrt samtal innebär att exempelvis forskaren har en tydlig agenda med specifika frågor. Om 

intervjun blir styrd inträffar oftast tre allvarliga problem, dessa bör forskaren ha i åtanke och 

försöka skapa en atmosfär som underlättar samtalet. Det första problemet är maktobalans som i 

slutändan sätter forskaren i en ogynnsam situation, det andra är att forskaren styr samtalet till att 

handla om den livsvärld som den intervjuade lever i och det tredje är att tolkningen och 

förståelsen av vad som sägs under intervjun sker utifrån forskarens förkunskaper. Det handlar 

om för intervjuaren att ge ”makt” åt den som blir intervjuad. Det andra problemet kan forskaren 

försöka underlätta genom att ha kunskap om området som intervjun ska handla om. Det ideala är 

att forskaren försiktigt för in samtalet på vissa områden. För att undvika det tredje problemet bör 

man ställa följdfrågor under intervjun för att klargöra vad den intervjuade säger och menar och 

för att kunna se meningsstrukturen, det vill säga hur en mening är relaterad till andra meningar 

(Aspers, 2007: 135-136).   
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8.4.1 Semistrukturerad intervju 

Vi kommer i den första intervjun att använda oss av den semistrukturerade intervjutypen som går 

ut på att man har ett antal tydligt angivna frågor som man läser upp men där man även har 

möjlighet att följa upp de svar som den intervjuade ger. Den här metoden är lämplig när man vill 

använda intervjun som en informationsinhämtningsmetod vilket vi kommer att göra (Aspers, 

2007: 137).  Intervjun kommer att genomföras på plats i H&M:s butik i Halmstad i direktkontakt 

med intervjupersonen. Med hjälp av intervjun med personal på H&M vill vi kunna förtydliga 

frågor som uppkommit under arbetets gång. Här kommer intervjun att fungera mer som ett 

samtal mellan oss och den intervjuade. 

 

8.4.2 Strukturerad intervju 

Den andra intervjun görs med en ansvarig på huvudkontoret i Stockholm genom e-mail på grund 

av att de ej hade tid för telefon- eller besöksintervju. Där används den strukturerade intervjun där 

tyngdpunkten ligger i fasta frågor som forskaren har och som den intervjuade svarar på. (Aspers, 

2007: 137). Med hjälp av en intervju med en ansvarig på huvudkontoret ville vi få svar på de 

frågor som den lokala butiken inte ge. Detta för att ta reda på bakomliggande fakta till samarbetet 

mellan H&M och Cavalli. Ett minus med denna typ av intervju är att vi inte fick någon chans till 

följdfrågor utan förlitar oss därmed på de givna svaren.  

 

8.5 Semiotisk analys 

Vi har valt att utföra en semiotisk analys av en del av H&M:s reklam (se punkt 9.2) gällande 

samarbetet med Cavalli och kommer därför nedan förklara vad det innebär och hur man går 

tillväga. Vår tanke med analysen är att den ska kunna ge oss förståelse för H&M:s önskade effekt 

med samarbetet och vilket budskap de vill förmedla genom reklamen. 

 

Genom att göra en semiotisk analys vill man kartlägga bildernas helhetsbetydelse. Reklam är 

utformad för att uppmärksammas och för att så småningom kunna leda till ändrade attityder eller 

beteenden hos människor. Reklam har tillkommit för att få människor att köpa en viss produkt 

eller att ändra inställning till produkten. Detta kan kopplas till påverkan som vi tidigare nämnt i 

marknadsmixen. Reklam påverkar människor både direkt och indirekt genom att människor 

pratar om reklam med varandra. Hur något framställs i reklam är därför oerhört viktigt för hur 

människor uppfattar fenomenet (Thelander, 2000: 142). 
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8.5.1 Att analysera bilder 

Nedan går att läsa hur bilder kan analyseras och vilka metoder som kan användas. 

 

Bildens sammanhang 

Gert Z. Nordström, konstprofessor, har tagit fram metoder för bildanalyser där han skiljer på 

fem sammanhang (kontexter) som är betydelsefulla när man tolkar bilder.  

 

• Bildens inre kontext – det är bildens beståndsdelar och vad de betyder.  

 

• Bildens yttre kontext – utgörs av bildens närmaste omgivning, till exempel texten och 

rubriken kring en annons.  

 

• Sändarkontext – de faktorer som har inverkan på meddelandets framställning, exempelvis 

om annonsen är publicerad i en viss tidning, vid en viss tidpunkt et cetera. 

 

• Mottagarkontext – den praktik och det bruk som mottagaren har för bilden eller i vilken 

miljö och situation bildens mottas. 

 

• Multikontext – de andra sätten man kan framställa bilden på, till exempel kan bilden 

framställas annorlunda beroende på vilket medium det finns i (Thelander, 2000: 144). 

 

De sammanhang som styr innehållet eller påverkar tolkningen är de som är viktiga att ta hänsyn 

till eftersom de har betydelse för resultatet.  

 

Bildens egenskaper 

En faktor som utmärker bilder är kopplingen bilden har till verkligheten, det betecknande och 

den verklighet som bilden refererar till, det betecknade. Bilder och fotografier kan avbilda en 

faktisk verklighet som till exempel en plats. När bildens tecken sammanfaller med ett särskilt och 

verkligt objekt kallas det som nämnts tidigare för ett ikoniskt tecken. Fotografiet kan tolkas som 

ett bevis för hur verkigheten är skapad, hur den ser ut. Bilder ger en god möjlighet till att 

återskapa och återge platser, situationer eller objekt. Bilder ger därför intrycket av att de ligger 

närmare verkligheten än texter. Bilder kan med sitt innehåll framkalla förhoppningar hos 

mottagaren att denne kan se och uppleva det som händer på bilden om hon har det som bilden 

föreställer, till exempel en klänning. Fotografier upplevs som närmare det som är möjligt att göra 
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verklighet av än till exempel målningar. Potentialen att mottagaren faktiskt kan uppleva och se det 

som beskrivs på bilden är större än fantasier. Kopplingen mellan bild och verklighet används i 

reklamen av två orsaker, för att framkalla känslor och stämningar och för att fungera som bevis 

på att produkten är så fantastisk som den utgör sig för att vara. Bildernas innehåll förmedlar ideal 

och förväntningar på produkten, kläderna. En nackdel med bilden till skillnad från texter kan vara 

det svåra att uttrycka logiska följder och samband. I en text kan det tydligt utläsas vad som hände 

först och sedan vad som är konsekvenserna av händelsen. En bild kan inte ensam tolkas i 

bestämd följd, den kan läsas från höger till vänster och uppifrån och ner, men det finns inte något 

bestämt system. På grund av detta är det svårt att uttrycka ett händelseförlopp i en bild så att det 

förstås av betraktaren (Thelander, 2000: 145). Däremot kan flera bilder tillsammans bilda ett 

händelseförlopp eller ett samband. I reklam används kopplingar mellan bilder för att uppnå olika 

effekter: 

 

• Bilder kan kombineras för att visa en koppling mellan produkt och en effekt. Till exempel kan 

en annons som föreställer en modell iklädd en klänning på en glamorös fest ge betraktaren 

förståelsen av att om man klär sig i en likadan klänning får man mycket roligare på en fest. 

Eller att en sådan klänning ger en tillträde till glamorösare fester.  

 

• Kombinationer av bilder kan användas för att skapa kontraster. Den första bilden kan 

förställa situationen innan produkten har använts och nästa bild kan visa samma situation 

efter att produkten använts. Till exempel skulle första bilden kunna föreställa en person iklädd 

vardagliga kläder på en fest, personen ser ut att ha tråkigt och vara ensam. Nästa bild 

föreställer samma person på samma fest iklädd en festlig klänning, personen ser ut att ha en 

fantastisk kväll och all uppmärksamhet riktas mot henne.  

 

• Ett samband mellan produkt och en egenskap kan också visas upp genom bildkombinationer. 

Ett exempel kan vara då en person används på en bild och sen på efterföljande visar upp 

produkten, till exempel en klänning. Förståelsen blir då att kändisen som symboliserar ett 

attraktivt värde använder produkten, och om betraktaren köper produkten kan den ge 

betraktaren samma värde.  

 

• Bilder kan också användas för att uttrycka generaliseringar. Om en bild visar många 

människor som använder en viss produkt skapas känslan av att ”alla gör det”. Flera bilder kan 

visa hur produkten används i olika sammanhang. 
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Reklam får inte enligt lag används för att lova något den inte kan stå för i verkligheten. Men 

bilder däremot kan indirekt uttrycka sådant som inte får skrivas i texter. Bilder får uttrycka ett 

samband som betraktaren tolkar in eller fyller i själv, som sändaren inte har lovat. Bilder är öppna 

för tolkningar av betraktaren. Men i reklamsyfte finns vissa ramar uppsatta, de får inte ge upphov 

till vilka associationer som helst. Reklamskaparna försöker därför leda in betraktaren på olika spår 

som stämmer överens med den tänkta avsikten (Thelander, 2000: 146-147).  

 

I reklamanalyser används den semiotiska analysen ofta för att tydliggöra och kritisera reklamens 

mytiska mening, det som reklamen uttrycker förutom att vi ska köpa en särskild produkt. 

Reklammakare skapar eller sätter ihop tecken för att de ska ge upphov till särskilda tankar, 

känslor och attityder hos mottagaren. De vill skapa bilder som ger upphov till positiva attityder 

till deras produkt. Bilden ska inte bara ge upphov till människors privata konnotationer och 

därför arbetar reklamproducenter med att hitta tecken med konnotationer som många människor 

delar. De försöker att använda kulturella värdeföreställningar och samtidigt bidrar de också till att 

behålla vissa kulturella värdeföreställningar genom att referera till dem genom reklamen. 

Reklambilder beskriver inte bara den riktiga verkligheten utan visar också vad människor kan 

sträva efter och vad som är det optimala. Reklamens uppgift är att sälja en produkt genom att 

försköna eller förbättra den. Med en semiotisk analys av reklam kan man visa hur tecken används 

och vilka kulturella värden de refererar till (Thelander, 2000: 146-148). 

 

8.5.2 Tillvägagångssätt 

När man börjar analysera bilder är en bra start att beskriva det som bilden faktiskt föreställer och 

vilka element som finns på bilden, bildens denotativa mening. Bilder uttrycker också saker utan 

att motsvarande tecken finns på bilden och uttrycker det, de indexikala tecknen.  

 

• Det konkreta innehållet – vad innehåller bilden som man kan se med ögat, denotation. 

 

• Bildens associationer – vilka konnotationer ger bilden upphov till. 

 

• Kulturella värdeföreställningar – vad refererar konnotationerna till 

            (Kjörup, 2004). 
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9. Analys och resultat 

Detta avsnitt ska redogöra för resultatet av det empiriska materialet vi samlat in. 

 

9.1 Intervjuer med anställda på H&M 

Två intervjuer har gjorts med anställda på H&M. En med en anställd på H&M i Halmstad och en 

med en anställd på huvudkontoret i Stockholm. Nedan följer två kortare sammanfattningar av 

dem. Originalen av intervjuerna finns som bilagor.  

 

9.1.1 Intervju, H&M Halmstad 

En semistrukturerad intervju har gjorts med en kvinnlig anställd på H&M i Halmstad. Den 

anställde föredrar att vara anonym. Syftet med intervjun var att ta reda hur de anställda uppfattar 

H&M:s samarbete med Cavalli och hur de anser att företagets varumärke påverkas. Vi följde våra 

huvudsakliga frågeställningar under intervjun men gav henne även utrymme att diskutera och 

prata kring dem. Intervjun fungerade mer som ett samtal mellan oss och den intervjuade. Genom 

intervjun fick vi reda på grundläggande fakta om H&M, även om tyngdpunkten låg på samarbetet 

med Cavalli. Svaren vi fick var att samarbetet ger företaget mycket reklam och publicitet. Att valet 

föll på att samarbeta med Cavalli handlade enligt den anställda om ”en kul grej” och att alla skulle 

ha möjlighet att köpa kollektionen genom de rimliga priserna. Hon tror att samarbetet bara varit 

positivt eftersom man kan se resultat direkt. Även att det ger så mycket uppmärksamhet att det 

tas upp på nyheterna visar på hur stort samarbetet är. Hon menar att samarbetena inte handlar 

om pengar för H&M:s del utan att det är all PR runtomkring som är den stora vinsten. Det finns 

efterfrågan i Halmstad berättar hon men att det bara är de större butikerna som får kollektionen. 

Dock finns kollektionen i varje region så att alla ska ha möjlighet att få tag i den. Tanken bakom 

är att kollektionen bara släpps i begränsad upplaga och den skulle förlora sin status om den fanns 

tillgänglig i alla butiker.  

 

9.1.2 Intervju, H&M Stockholm 

Elin Johansson arbetar med presskontakter på H&M:s huvudkontor i Stockholm. Med henne 

genomfördes en strukturerad intervju. Då hon var mycket upptagen var det svårt att boka tid 

med henne vilket gjorde att hon istället svarade på frågorna via mail. Genom den strukturerade 

intervjun gav vi konkreta frågor som hon svarade på. Här ställde vi frågor som enbart handlade 

om samarbete med kända designers. Johansson svarade att samarbetena är ett perfekt sätt för 

H&M att ge uttryck för sin affärsidé, mode och kvalitet till bästa pris. Samarbetet visar tydligt att 

design inte är en fråga om pris berättar hon. Hon talar om att H&M strävar efter att överraska 
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sina kunder och att det därför var inspirerande att kunna erbjuda dem en unik engångskollektion. 

Kunderna visar tydligt att de uppskattar H&M:s gästdesigner vilket har gjort att de har fortsatt 

med dem. Hon berättar dock att det inte är ett självändamål eftersom de har mer än 100 egna 

designers. För Cavallis del berättar hon att han har möjlighet, genom samarbetet att nå ut till 

kunder som annars inte skulle köpa hans kollektioner. Valet av Cavalli föll på att han var så olik 

deras tidigare gästdesigners berättar Johansson. Med hans sydeuropeiska uttryckssätt och hans 

typiska stil borde Cavalli sticka ut och överraska H&M:s kunder menar hon.  

 

9.1.3 Analys/ summering av intervjuer 

Vår önskan var att få intervju ett flertal personer på huvudkontoret som var delaktiga i 

samarbetet med Cavalli såsom marknadschef och informationsansvariga och så vidare. H&M 

hade dock för tillfället undanbett samarbete med studenter på grund av personal- och tidsbrist. 

Att vi trots det kunde genomföra en intervju var glädjande. På huvudkontoret var de väldigt 

restriktiva med vilken typ av information som lämnades ut. Personalen på H&M i Halmstad ville 

gärna hjälpa till men de var inte tillåtna att delge detaljer kring företagets strategier och 

marknadsföring. Mycket som sades i intervjuerna har många likheter med vad som står i H&M:s 

pressmeddelanden men något som bägge intervjupersonerna nämnde var att samarbetet inte är 

något H&M gör för att tjäna pengar utan att ”det är roligt” och får mycket uppmärksamhet i 

media. Att de intervjuade är medvetna om att samarbetet gynnar H&M:s position går att läsa 

mellan raderna genom att de anser att samarbetet är något unikt som skapar mycket 

uppmärksamhet och popularitet hos kunderna jämfört med andra klädkedjor. Intervjuerna blev 

tyvärr inte vad vi önskade från början men vi tycker ändå att de är tillräckligt givande för att vara 

en del i uppsatsen.  

 

9.2 Reklamanalys 

Vi har valt att göra semiotiska analyser av kampanjannonser, reklamfilmen som visades på TV 

och bloggen som H&M skapade i marknadsföringssyfte om samarbetet med Cavalli. Syftet med 

analyserna är att ta reda på hur H&M ser på samarbetet genom att uttrycka det i 

marknadsföringen och hur deras budskap förmedlas.  

 

9.2.1 Analys av annonser 

Vi har valt ut två av sju annonser som användes för kampanjen med Roberto Cavalli. Vi baserar 

vårt urval på att välja ut de två bilder som skiljer sig mest åt. Anledningen till att vi endast valde 

att analysera två bilder är att sju bilder påminner mycket av varandra. Hade vi valt fler bilder 
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skulle resultatet av analysen kännas upprepande och det skulle inte bidra med ytterliggare 

information. Alla sju bilderna går under samma tema, fest och glamour. Reklambilderna är tagna 

under en arrangerad fest för kollektionen. 

 

9.2.1.1 Bild 1 

Denotation  

På den denotativa nivån kan man utläsa det konkreta i bilden. Bilden 

innehåller fem personer där fokus ligger på två tjejer som visas i 

förgrunden. Bägge tjejerna har smala kroppar. Bakgrunden av bilden 

är svart.  

 

Tjejen till vänster på bilden är mörkhårig, med sidbena och uppsatt 

hår. Hon bär svarta byxor och en leopardmönstrad axelbandlös 

topp. Hon bär ett guldarmband på vänster handled, örhängen och 

rött nagellack. Sminket är kraftigt och runt ögonen syns en svart, sotad ögonskugga. Hon är 

solbränd och har ett förnöjt leende med stängd mun.  

 

Tjejen till höger på bilden är blond med utsläppt långt hår. Hon bär leopardmönstrade tights, en 

svart urringad, vid tröja med trekvartsärm. I midjan har hon ett vitt smalt skärp, kring vänster 

handled har hon ett svart armband och runt halsen ett långt guldhalsband. Även hon har rött 

nagellack och sotad, svart ögonsminkning, dock inte lika kraftig. Hon dansar lite bakom tjejen till 

vänster och hon svänger med huvudet till vänster med munnen lite öppen.  

 

I bakgrunden syns två killar och en tjej. På killen till vänster på bilden syns mest hans överkropp, 

dock kan urskiljas att han bär svarta byxor. På överkroppen bär han en vit skjorta med något 

svart klädesplagg under. Han är mörkhårig och det är den vänstra sidan av hans ansikte som syns 

tydligast. Han har mörka ögon, mustasch och biter sig i läppen.  

 

Killen i mitten av bilden bär även han en vit skjorta med ett svart plagg över. Han har brunt hår 

och mörka ögon. Det mesta som syns är hans ansikte och han ler med öppen mun. 

 

Tjejen till höger på bilden bär ett svart, kort plagg och nätstrumpbyxor. Hon har mörkt hår 

uppsatt i en hästsvans med längre lugg hängandes ner i ansiktet. Hennes kropp syns bakifrån den 

högra sidan. Ögonen syns knappt bakom luggen och hennes mun är något öppen. 
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Konnotation 

Man associerar bilden till fest och glamour. Personerna på bilden ser ut att vara fotomodeller. 

Det skapas en känsla av att festen är till för ”innefolket” som alla är vackra och hippa. Den ena 

av tjejerna är dotter till den världskända medlemmen i Rolling Stones, Keith Richards. Tjejen till 

vänsters utseende förknippas med Latinamerika. Hennes utseende tillsammans med kläderna gör 

att hon får en elegant och glammig utstrålning. Tjejen till höger sänder ut en mer rockig känsla 

genom sin klädsel, sin pose, sin frisyr och det faktum att hon är Keith Richards dotter. Genom 

att reklammakarna har valt ett kändisbarn symboliserar det också att Roberto Cavallis kläder 

lockar och bärs av kändisar vilket förstärker den glamorösa och exklusiva känslan. Personerna på 

bilden utstrålar glädje, självsäkerhet, de ger en känsla av att de är bekymmerfria och lever i nuet. 

De kan festa som om det inte fanns någon morgondag. Bilden känns som en situationsbild 

fotografen bara gått rakt in på en fest med dansande människor. Det gör att betraktaren får en 

känsla av att själv vara med festen.  

 

Kulturella värdeföreställningar 

Det konnotativa i bilden speglar det typiska västerländska idealet. Idealet innebär att man som tjej 

ska vara onaturligt smal, vacker och vara trendig. Uppfyller man kraven bjuds man på de ”rätta” 

festerna och blir en del av det populära innefolket.  

 

9.2.1.2 Bild 2 

Den här bilden valde vi för att den skiljde sig från den första bilden vi analyserade då den endast 

innehåller en person.  

 

Denotation 

Personen på bilden är en tjej som går på röda mattan. Hon har 

mörkblont hår uppsatt i en knut på huvudet. Hon bär en klänning av 

Cavalli med leopard mönster av tunt, luftigt tyg. Klänningen har 

smala axelband, är djupt ringad och lång. Hon bär ett armband på 

vardera handled och ett långt tunt halsband. I handen håller hon en 

kuvertväska i silver. Hon är kraftigt sminkad, ögonen är svart sotade 

och munnen stark rödmålad. Hon är blek och mager. Bilden är 

tagen utomhus på kvällen. Bredvid den röda mattan hon går på finns 

gröna buskar på båda sidor. På varsin sida av röda mattan står marschaller utställda. Bakom tjejen 

skymtar en röd vespa med en person sittandes på.  
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Konnotation 

Bilden är tagen så att man får känslan av att hon är på väg längs den röda mattan in på festen. 

Vespan man skymtar i bakgrunden gör att man associerar till Italien och även att det är en 

situationsbild. Det skulle lika gärna kunna vara en bild tagen av en paparazzi. Tjejen på bilden ser 

också ut att vara en typisk fotomodell. Hon har ett ljust skin och är blek vilket gör att man 

förknippar henne med ett land som Ryssland, på grund av att många framgångsrika modeller de 

senaste åren har kommit därifrån. Hon ler med öppen mun och utstrålar glädje. Man får känslan 

av att hon är förväntansfull och ser fram emot festen. Det känns som årets fest väntar som alla 

vill gå på men där endast det ”rätta” innefolket är bjudna.  

 

Kulturella värdeföreställningar 

Likaså den här bilden är kopplad till det västerländska skönhetsidealet. Den uttrycker en 

glamouriserad tillvaro som är eftertraktad av många ungdomar i dagens samhälle som vi anser bli 

alltmer kändisfixerat.  

 

9.2.2 Analys av reklamfilm 

Vi analyserar H&M och Roberto Cavallis reklamfilm som marknadsför deras samarbete. Roberto 

Cavalli medverkar själv i filmen och hans kollektion visas genom hela filmen samt att H&M:s 

logotyp visas i slutet av filmen. Den svenska regissören Johan Renck har producerat reklamfilmen 

för ”Roberto Cavalli at H&M”. Den utspelar sig på en stor glamourös fest där Robertos familj 

och vänner festar loss med kända fotomodeller som Erin Wasson, Jessica Stam och Lydia Hearst 

på Cavallis ägor i Florens, Italien (http://www.modette.se/Mode/NewsPage.aspx?id=46187).  

 

Denotation 

Reklamfilmen är filmad i svart och vitt, den inleds med en ung man och två unga kvinnor som 

anländer till festen, som dock redan har börjat. De sitter och pratar i baksätet på en äldre svart bil 

iklädda klänningar och smoking från Cavallis kollektion. Bland annat pratar de om klädseln och 

den ena unga kvinnan menar att hon inte har med sig något annat än klänningen hon anländer i. 

Den unga mannen i smoking svarar då att hon inte behöver oroa sig för allt hon behöver finns på 

festen. Sedan visas bilder av vackra människor som minglar, pratar och har trevligt. Filmen 

utspelar sig på festen och man kan se bilder på folk som blir fotograferade av paparazzi, badar i 

en pool, spelar gitarr, hånglar och även en kypare som kommer med en tårta. Några gäster 

anländer även i helikopter. En blond tjej kommer emot tittaren och frågar på bruten engelska om 

det är första gången som man är där. Hon berättar att hon själv varit där i fyra dagar redan och att 
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hon ska stanna i minst en månad. Man ser hembiträden stapla disk och rasta hundar. Lite senare 

anländer en glamorös äldre dam till festen som säger sig stanna i tre veckor, även om en man nyss 

sagt att festen ska pågå i tre dagar. Detta säger hon efter att ha sett två unga män som deltar i 

festen. Ett flertal kända personer medverkar i filmen, bland annat Anna Piaggi som är världskänd 

stilikon och före detta chefredaktör på italienska Vouge. Filmen avslutas med att många frågar 

efter och undrar vart Roberto Cavalli är. Avslutningsvis kommer Cavalli iklädd en svart kavaj och 

svarta solglasögon ner för en trappa då en kvinna frågar vart han varit och säger att han missar 

festen. Filmen slutar med Cavellis ord där han säger: ”Missar festen? Hur kan jag missa festen? 

Jag är festen.” Sedan visas H&M:s logotyp tillsammans med Cavallis namn i guld, där det framgår 

att ett samarbete skett som snart kommer att släppas i butik i begränsad upplaga.   

 

Konnotation 

Att filmen är filmad i svart och vitt och börjar med att visa en äldre exklusiv bil gör att man som 

tittare får känslan av att den utspelar sig på 50-talet. Man får direkt intrycket av att festen som 

bilen är på väg till är av det mycket glamorösa slaget då personerna i bilen är iklädda Cavallis 

cocktailklänningar och smoking från kollektionen. Redan tidigt i filmen pratar festdeltagarna om 

att festen kommer pågå utan slut och när den unga mannen i smoking säger att allt man behöver 

finns där så skapas intrycket av att man i princip skulle kunna bosätta sig där. Genom hela filmen 

får tittaren känslan av att själv vara en deltagare i festen, redan när personerna i bilen anländer till 

festen får man känslan av att själv kliva ur bilen. Bilden filmas skakigt, det känns som det är en 

person som går runt på festen med kameran i handen. Tittaren får känslan av att vara den 

personen vilket förstärks genom att de andra festdeltagarna kommer fram och pratar och tar 

ögonkontakt. Känslan är att tittaren går igenom trädgården via poolen och vidare in i husets olika 

rum för att slutligen stanna vid trappen där Cavalli anländer till festen i slutet. Tanken man vill 

förmedla bakom att tittaren får se staplad disk och ett hembiträde som rastar hundar tror vi är att 

den ska förstärka känslan av att festen är rolig och ingen vill åka därifrån. I sina vanliga liv hör det 

till vanliga sysslor men på festen släpper de allt och bara festar. När Cavalli kommer ner för 

trappen i slutsekvensen får man känslan av att han har en maktposition med mycket inflytande, 

alla ser upp till honom och vill träffa honom.  

 

Kulturella värdeföreställningar 

Även som i reklambilderna speglar reklamfilmen det typiska västerländska idealet. Det är viktigt 

att vara vacker och trendig, är man inte det tillhör man inte ”eliten”. Man får intrycket av att det 

inte utspelar sig i till exempel Sverige, eftersom mycket av filmen utspelar sig utomhus på kvällen. 
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Många är lättklädda och badar i poolen vilket tyder på att det måste vara varmt ute. Det stärker 

känslan av att de kan befinna sig i Italien, en varm sommarkväll. Många personer i filmen bryter 

när de pratar engelska vilket ger en känsla av att alla är välkomna på festen och att många har rest 

långt för att vara med. I slutet av filmen när Cavelli kommer nerför trappan så bär han mörka 

solglasögon inomhus vilket också får tittaren att associera till Italien, då italienare ofta bär 

solglasögon inomhus och i stort sett överallt. Man får känslan av att italienare utmärker sig av en 

tuff attityd. Cavallis utseende med mörkt, vågigt och stylat hår symboliserar också den 

stereotypiska italienaren.  

 

9.2.3 Analys av blogg 

Vi kommer att analysera de bakomliggande tankarna av bloggen och hur den har byggts upp. Det 

som är intressant för vår uppsats och syfte är vilket budskap de vill förmedla genom bloggen.  

 

Denotation 

Färgerna på bloggen går i svart och guld. I mitten finns en ljusare textruta med svart text, all text i 

bloggen är skriven på engelska. Till höger i den ljusa rutan finns en svart spalt där det finns olika 

kategorier att välja bland: see the campaign at hm.com, about the blog, previous posts, search, 

contact och RSS feed. Högst upp i den svarta bakgrunden finner man till vänster Cavallis logotyp 

i guld med texten: Roberto Cavalli at HM under. Till höger om logotypen i mitten av bakgrunden 

finns en reklambild som föreställer ett par sittandes i en soffa. Soffan är svart och det ligger en 

leopardmönstrad kudde i. Paret i soffan bär kläder från Cavallis kollektion, han en svart något 

uppknäppt skjorta och hon en tunika i tunt tyg i leopardmönster samt ett långt guldhalsband. 

Han har brunt hår, mörka ögon, tittar på henne och håller handen om hennes nacke. Hon har 

mörkblont hår, sänkt blick och greppar tag i hans hår. På fingrarna bär hon två ringar varav den 

ena är mycket stor. Naglarna är målade i rött. 

 

Högst upp i den svarta spalten finns en reklambild av två unga kvinnor där mest överkropparna 

är synliga. Kvinnan till vänster på bilden bär en klänning i guld med smala axelband och ett 

guldhalsband. Hon har mörkblont hår uppsatt i knut, starkt smink med svarta sotade ögon och 

röda läppar. På kvinnan till höger syns endast ett tunt axelband. Hon har mörkblont utsläppt hår, 

mer naturlig sminkning med brun ögonskugga och neutrala läppar. Kvinnan till höger ser ut att 

vara samma kvinna som är en del av paret på reklambilden högst upp på sidan. Nedanför de två 

unga kvinnorna kommer ytterliggare en bild av Catarina Midby som är skapare till bloggen. 

Bilden av henne är i svart och vit. 
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Texten i den vita spalten visar det senaste inlägget som är publicerat på bloggen den 12 oktober. 

Bloggen är skapad av Catarina Midby som är ansvarig modekommunikatör på H&M. Det senaste 

inlägget heter backstage from adverts photo shoot in Florence. I texten berättas att Midby har 

träffat H&M:s ansvariga projektledare för reklamen om samarbetet med Cavalli. Genom henne 

har Midby fått varierande backstadge bilder från när reklamfotograferingen ägde rum i Italien. De 

har Midby publicerat längre ner på sidan. Efter alla inlägg på bloggen finns en möjlighet för 

bloggbesökarna att kommentera. De övriga inläggen Midby har publicerat heter: Animal prints 

are HOT (11/10 2007), Margareta and Roberto (10/10 2007), First contact – H&M and Roberto 

Cavalli (10/10 2007) och About the blog (9/10 2007). De olika inläggen innehåller kortfattat: 

 

• Animal prints are HOT – Midby berättar att hon varit på ett möte med H&M:s designers. De 

diskuterade att djurtryck på kläder är väldigt inne. De tar upp att djurtryck är en av Cavallis 

signaturer. Längre ner på sidan visas några bilder på kläder från kollektionen med djurtryck 

som kom i butik den 8 november 2007. 

 

• Margareta and Roberto – Margareta van den Bosch som är H&M:s chefsdesigner tillsammans 

med H&M:s projektchef, Isak åker till ett första möte med Roberto Cavalli. De beskriver om 

hur det var att träffa honom och att de kom mycket bra överens. Nedan följer en bild av 

Margareta tillsammans med Cavalli. 

 

• First contact – H&M and Roberto Cavalli – Detta inlägg handlar om vad som kännetecknar 

Cavallis design och varför H&M valde just honom. Det står även om att Cavalli snabbt 

tackade ja till samarbetet. Det finns en bild på Jörgen Andersson som är marknadschef på 

H&M som etablerade första kontakten med Cavalli. Sedan följer bilder av de tidigare 

samarbetspartnerna med H&M. 

 

• About the blog – Text som berättar att bloggen skapats för att kunna följa med H&M:s team i 

arbetsprocessen att ta fram en kollektion tillsammans med Cavalli. 

 

Konnotation 

Bloggens färgtema stämmer överrens med de övriga reklamkampanjerna som alla går i svart och 

guld. Detta färgtema ger intrycket av exklusivitet och spänning och kläder som är skapta för 

kvällens äventyr. Bloggen utstrålar lyx och sensualitet. Detta är grunden i Cavallis logotyp som 

direkt drar ögat till sig. Den är utmärkande med sina snirkliga linjer och för tankarna direkt till 
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flärd och fest, just det som Cavalli står för. Reklambilden bredvid förstärker det intrycket genom 

att den är mjuk, varm och sensuell. Om man ser till H&M:s egna hemsida, www.hm.com, så är 

den totala motsatsen till bloggen rent utseendemässigt. Det gör att även här förstärks intrycket av 

att H&M verkligen vill förmedla något utöver det vanliga, något som inte annars förknippas med 

dem.  

 

Kulturella värdeföreställningar 

Bloggen refererar till vår kulturs värderingar där ytlighet tar stor plats. Att vara vacker är status 

och något många strävar efter. Den spelar också mycket på sexighet som är vanligt 

förekommande i dagens reklambransch. Att skapa en blogg som PR-syfte visar även på 

nytänkande och att H&M vill vara trendiga eftersom 2007 var året då bloggen fick sitt genomslag.  

 

9.3 Sammanfattning av reklamanalysen   

Reklambilderna, reklamfilmen och bloggen följer alla samma tema och de utspelar sig på samma 

fest. Det är samma modeller som medverkar på bilderna, i filmen och på bloggen och de är några 

av de mest kända i branschen. Att samma människor och tema har valts skapar igenkänning hos 

kunderna och de kopplar direkt ihop annonserna med H&M och Cavalli. H&M har valt modeller 

med varierande utseenden. Det gör att H&M känns internationellt stora och att alla är välkomna 

att handla Cavallis kläder. Kollektionen passar alla i och med att alla har råd att köpa den genom 

samarbetet med H&M. Viss kritik kan riktas mot att H&M:s val av modeller inte bryter någon 

trend. De är fortfarande onaturligt smala och olämpliga ideal för unga människor. All reklam 

följer samma färgtema, svart, vitt, guld och leopardmönster som också speglar hans kläder i 

kollektionen. H&M spelar på känslan av exklusivt och sensualitet vilket vanligtvis inte är något 

som förknippas med företaget. Användandet av de mest kända modellerna och andra 

världskändisar tyder på att H&M vill visa att samarbetet är något extra. Samarbetet mellan H&M 

och Cavalli lanseras som årets fest. När H&M kombinerar reklamen med kända personer som har 

ett attraktivt värde gör det att om konsumenten köper produkten, kläderna skapas känslan av att 

konsumenten tar över det attraktiva värde som kändisarna står för. All reklam för kampanjen 

visar att de vill framhäva att kollektionen är lyxig av hög kvalitet. Den gör att H&M förknippas 

med något utöver det vanliga. H&M vill kommunicera ut till sina kunder och potentiella kunder 

något annorlunda. H&M valde en av de mest glamourösa miljöer man kan tänka sig för att på så 

sätt kunna göra sig själva lyxigare och ge kunderna en exklusiv känsla genom att köpa kläderna på 

bilden. Genom att utforma PR-kampanjen på det sättet kan de även ha en chans att nå en ny 
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mindre priskänslig målgrupp. En målgrupp som annars gör sina inköp hos de exklusiva 

modehusen.  

 

Något som gjort oss konfunderade är om bloggen verkligen endast skulle bestå av fyra inlägg. 

Den skapades exakt en månad innan kollektionen släpptes i butik vilket ger en känsla av att den 

skulle ha fungerat som en slags nedräkning till den 8 november. I och med detta känns bloggen 

lite tunn och enkel, något som Cavalli vanligtvis inte förknippas med. År 2007 var då bloggen 

verkligen slog igenom och därför tror vi att H&M valde en blogg som en del i marknadsföringen 

för att visa att de är nytänkande och hänger med, de är trendiga. 

 

Det är viktigt att poängtera att reklamen vi analyserat endast utgör en del av marknadsföringen 

H&M gör angående samarbetet med Cavalli. 

 

9.4 H&M  - ett starkt varumärke 

H&M  har genom sitt samarbete med kända designers hittat ett nytt sätt att stärka sitt varumärke. 

Från H&M:s egna perspektiv har de knutit till sig en lojal kundkrets som annars kanske inte är 

kunder på H&M genom att locka med en högre kvalitet och produkter som utmärker sig på 

marknaden. Genom all uppmärksamhet i media som H&M fått för samarbetet och som de själva 

gör reklam för blir det lättare för kunderna att känna igen kollektionen av Cavalli. De lockar 

också kunderna med något ut över det vanliga budgetsortimentet som annars syns i var och 

varannan butikskedja. Från konkurrenternas perspektiv har det blivit något av en förebild. Den 

slutsatsen vågar vi dra då man i efterhand har sett fler och fler butiker härma H&M:s strategi och 

ta hjälp av kändisar för att marknadsföra sina kläder. H&M fungerar även som värdeskapare på så 

sätt att de genom sina samarbeten skapar engagemang hos kunderna. De skapar diskussion och 

förväntningar och byteshandel via Internet på grund av designernas unika kollektioner. H&M gör 

också kunderna mindre priskänsliga då samarbetena anses vara så populära resulterar det i att 

kunderna ”måste” ha kläderna till vilket pris som helst, även om de annars handlar till H&M:s 

vanliga priser.  

 

Som tidigare nämnts antas kunderna välja märkesprodukter som de gärna vill synas tillsammans 

med. H&M har lyckats skapa en attraktiv nich genom sina samarbeten med kända designers. 

Genom att de i reklamen använder kända personer och fotomodeller väljer de att visa upp den 

idealiserade användaren av kläderna. Kunderna identifierar sig med de vackra personerna på 

bilderna och köper kläderna för att fånga det som reklamen utstrålar.  
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9.5 H&M – en ledande position 

Vi anser att H&M innehar en ledande position på sin marknad, trendigt mode till budgetpris. 

Sanningen är att när ett märke väl blivit ledande kan det göra lite som det vill. På kort sikt är 

ledare nästan i princip osårbara. Så länge som ett företag som till exempel H&M har den ledande 

positionen behöver de inte annonsera med att de är nummer ett, det vet folk redan och 

annonserar man om det kan de istället undra varför företaget är så osäkra att de måste hävda 

detta. Bättre är istället att förbättra sin produktkategori i intressentens medvetande, som 

exempelvis genom ett kändissamarbete som genererar i en unik kollektion. För att lyckas med att 

bygga upp en ledande position enligt kundens termer så måste man använda sig av olika 

strategier. Dels måste företaget som nämnts tidigare fastna i folkets medvetande, och sedan för 

att hålla sig där förstärka det ursprungliga varumärket. Den nivå som alla andra varumärken 

senare kommer att dömas efter. Ledande företag måste också räkna med alla möjligheter, de 

måste kunna svälja sin stolthet och kunna överta varje ny produktutveckling när den börjar visa 

sig vara lovande. En felbedömning många ledare gör är att de tror att produktens styrka kommer 

från organisationens styrka. Men i själva verket är det organisationens styrka som grundar sig på 

produktens styrka, på den position produkten har i kundens medvetande.  H&M var först med 

att genomföra samarbeten med kända designers och har därför fastnat i kundernas medvetande. 

Att till exempel Lindex anlitar Isabella Scorupco kanske folk noterar men det är inget som skapar 

hysteri med 70 meter långa köer utanför butikerna eller ger Lindex 30 minuter i TV4 

morgonsoffa.  

 

9.5.1 Konkurrenter  

De konkurrenter som i Sverige ligger närmast H&M är Gina Tricot, Vero Moda och JC. De kan 

däremot inte som nämnts tidigare erbjuda kunderna ett lika brett sortiment då Gina Tricot och 

Vero Moda endast säljer damkläder med inriktning på den yngre kvinnan. JC säljer både dam, 

herr och ungdomskläder men medelåldern på kunderna anser vi vara något lägre än på H&M. Att 

de ändå räknas som närmaste konkurrenter beror på att den köpkraftigaste målgruppen är just 

den yngre kvinnan. Sedan finns det många kedjor som även är konkurrenter till H&M men som 

skiljer sig mer i prissättning eller i sortimentet av varor. Dessa kan exempelvis vara Lindex, 

Kappahl och MQ. Lindex och Kappahl har endast något högre prisnivå än H&M men vi anser 

att kunderna är av högre medelålder än på H&M. MQ har högre prisnivå än H&M men är den 

kedja som ligger närmast H&M i trendighet. Det som utmärker H&M starkt till skillnad från 

konkurrenterna är dess etablerade varumärke världen över som inte går att jämföra med något 

annat företag i Sverige i sin kategori. H&M:s sortiment är även mycket brett och det finns inte 
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många svenska företag som vänder sig till en lika stor målgrupp som H&M. Som Palm beskriver i 

boken ”Kommunikationsplanering” vill vi med hjälp av ett diagram försöka visa H&M:s position 

i jämförelse till konkurrenterna (Palm, 2006: 93).  

  

                       

För att H&M ska stärka sin position ytterligare från konkurrenterna har samarbeten med kända 

designers påbörjats under de senaste fyra åren. Många av konkurrenterna, liksom H&M använder 

kända modeller i sina annonser men det har dock inte enligt vår kännedom förekommit 

samarbeten med kända designers som skapar en unik kollektion. 

 

9.5.2 Två varumärken samarbetar 

I H&M:s partner val gäller det att hitta en designer som kan tillföra något som man inte redan 

har. Men självklart medför samarbetet att båda parter ska ge och ta. I det här fallet får H&Ms 

kunder ta del av en ”värld” av flärd och glamour som de flesta annars inte skulle ha tillgång till 

medan Cavalli får en enorm uppmärksamhet riktad mot sitt varumärke och i vissa fall även han 

nya konsumenter till sin kundkrets. 

 

I H&M:s fall används strategin sträcka upp och ta sitt varumärke till ett högre segment. Den 

strategin bygger på att H&M breddar sitt sortiment med syftet att ta marknadsandel i de högre 

och mindre priskänsliga delarna av Cavallis marknadssegment. H&M vill i första hand uppnå en 

imageförhöjning och inte en komplettering i sitt vanliga utbud. När man väljer sin partner för den 

här strategin är det viktigt att partnern som syftar till att höja imagefaktorn har en stabilitet och 

förutsägbarhet i sin varumärkesidentitet. Tanken är att Cavalli ska tillföra exklusivitet och mer 

spännande associationer till H&M:s annars ganska ”vanliga” mode.  När man väljer den här 

Trendhet 

låg 

Prisnivå 

Kappahl 

H&M 
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MQ 

JC 
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Vero Moda 
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strategin är det viktigt att förklara attributen från båda avsändarna när man försöker ta sig upp till 

det högre marknadssegmentet. Det är viktigt med en tydlig kommunikation där man kan se vem 

som har gjort vad. De funktionella fördelarna med sampositioneringen är att H&M får in en fot 

på lyxmarknaden, om än bara tillfälligt, och Cavalli gör ett avtryck på budgetmarknaden. Genom 

samarbetet kan både H&M och Cavalli bredda sin kompetens och föra sitt varumärke i en 

intressant riktning. Emotionella och symboliska fördelar som följer med samarbetet är till 

exempel att Cavalli står för värderingar och känslor som vanligen inte förknippas med H&M. 

Genom samarbetet förenas associationerna och ger båda parter personlighetsdrag de annars inte 

skulle ha haft. Cavalli kan även efter samarbetet uppfattas av många som mer sympatisk som 

designar en kollektion som alla har råd att köpa.  

 

Än så länge är vi inte medvetna om några risker som blivit verklighet genom samarbetet med 

Cavalli men däremot efter H&M:s första samarbete med Karl Lagerfeldt riktades viss kritik mot 

H&M av den kända designern. Lagerfeldt menade att H&M hade äventyrat hans 

varumärkesidentitet genom att ha sålt plagg i stora storlekar, då hans kollektioner annars endast 

riktar sig till smala individer. Lagerfeldt riktade även kritik mot distributionen då det främst var 

storstäderna som fick tillgång att köpa hans kollektion (Uggla, 2006:75-77).  
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10. Slutdiskussion 

Här vill vi sammanfatta och lyfta fram det vi kommit fram till i analysen av samarbetet mellan 

H&M och Cavalli. Då vi har haft en hermeneutisk utgångspunkt innebär det att våra svar är våra 

egna tolkningar av det empiriska materialet. Att positionera sig, bygga och underhålla ett starkt 

varumärke är något som företag ser som allt viktigare. H&M kan enligt oss ses som ett gott 

exempel då de var en av de allra första att inleda samarbeten med kända personer och skapa 

något unikt. Att samarbeten med kända personer har blivit så framgångsrikt tror vi beror på att 

de har fått allt större del i människors vardag. Genom explosionen av nya medier och 

informationens framfart över världen är det näst intill oundvikligt att inte bli påverkad av 

kändisideal. Att lansera sitt varumärke tillsammans med en mycket känd person kan inte vara 

annat än smart så länge man med omsorg väljer sin samarbetspartner såsom H&M faktiskt gjort 

för att undvika till exempel negativa spill-over effekter. Italien är överlag starkt förknippat med 

mode och många stora, exklusiva modehus har sitt ursprung i Italien. Att H&M väljer italienaren 

Cavalli medför att man automatiskt associerar till exklusivt mode med hög kvalitet. Detta gör 

även att H&M får en större målgrupp. Kundkretsen som Cavalli har får genom samarbetet upp 

ögonen för även H&M. Cavallis kollektion för H&M förknippas med lyx och glamor som även 

hans tidigare kollektioner har gjort. Det gör att H&M får en annan inriktning på sitt sortiment än 

vad de vanligtvis brukar förknippas med det vill säga lågbudgetmode. Publiciteten kring 

samarbetet har varit enorm och blivit uppmärksammad över hela världen. Det gör att H&Ms  

varumärke uppmärksammas och blir ännu större och starkare på marknaden. Även Roberto 

Cavalli tjänar på ett samarbete med ett så stort varumärke som H&M. I det här fallet har även 

han fått otroligt mycket mer uppmärksamhet än vanligtvis. Genom samarbetet med H&M blir 

Cavalli känd hos den målgrupp som annars är priskänslig. Bara av den anledning att Cavalli 

genomför ett samarbete med en lågbudget kedja som H&M gör att många kan uppfatta honom 

som sympatisk och på så sätt kan han även knyta nya kunder till sig. En annan målgrupp har även 

fått upp ögonen för hans arbete som designer. Både H&M och Cavalli är starka varumärken och 

samarbetet mellan dem har bara gett ett positivt resultat. H&M har lyckats utforma sin PR-

kampanj kring samarbetet med Cavalli på ett sådant sätt att de når ut till en stor mängd 

människor. Detta genom att använda dels traditionella kanaler såsom Tv, utomhusreklam och 

tidningar men också genom att använda sig av Internet och särskilt en blogg. Oss veterligen har 

ingen annat likvärdigt företag fått så stort genomslag med sin PR-kampanj i media. Den 

uppmärksammas långt utöver det vanliga runt om i världen. 
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På dagens världsmarknad finns inget varumärke som kan konkurrera med det som H&M har 

byggt upp. Man skulle kunna likna det vid att H&M är klädernas IKEA. Det finns inget företag 

som kan konkurrera med H&M genom deras pris, målgrupp och trendriktiga kläder. 

 

10.1 Förslag på fortsatta studier inom samma genre 

• Att utvärdera ett samarbete som H&M har haft med kända designers 

• Att göra en jämförelse och undersöka vilket samarbete som har varit mest framgångsrikt 

• Att undersöka hur ett samarbete har påverkat designerns varumärke 
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http://www.aftonbladet.se/mode/article1100794.ab (Hämtad 2007-12-18) 
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Roberto Cavalli designar för H&M 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.aftonbladet.se/mode/article525737.ab (Hämtad 2007-12-18) 

 

Annonsbilder 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.hm.com/se/press/pressreleaser/__prfashion.nhtml?pressreleaseid=522 (Hämtad 

2007-12-18) 

 

Reklamfilm 

Tillgänglig på Internet: 

http://www.youtube.com/watch?v=H8s-7ENpqVo&feature=related (Hämtad 2007-12-18) 

 

http://www.modette.se/Mode/NewsPage.aspx?id=46187 (Hämtad 2007-12-18) 
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Bilaga 1 – intervju med anställd på H&M Halmstad 

En semistrukturerad intervju med en anställd på H&M i Halmstad. Följande sex frågor togs upp 

vid intervjutillfället: 

 

1. Vad är H&Ms vision, policy, kärnvärde?  

• Affärsidé – att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. 

• Mål – att öka antalet butiker med 10-15 procent per år och även öka försäljningen i befintliga butiker. 

• Strategi – H&M har en egen design- och inköpsavdelning som skapar kollektionerna. Detta för att kunna 

erbjuda det senaste modet. 

 

2. Varför tror ni att H&M valde att göra ett samarbete med Roberto Cavalli? 

För att det var en ”kul grej”. Det ger företaget bra reklam och mycket publicitet. Även för att den ”vanliga” 

människan skulle få möjlighet att köpa kollektionen. Priserna är rimliga och mycket lägre i jämförelse med vad de 

brukar vara i Cavallis kollektioner. 

 

3. Hur tror ni att det påverkar H&Ms varumärke? 

Bara positivt. Resultatet syns direkt. Till och med på nyheterna berättar de om samarbetet vilket bevisar att det 

får mycket uppmärksamhet. 

 

4. Vad är målet/syftet med samarbetet? 

Samma sak här, bra publicitet, ”kul grej”, något för alla osv. 

 

5. Finns det efterfrågan i Halmstad?  

JA. Tyvärr är det bara de större butikerna som får kollektionen. Men kollektionen finns dock i varje region så 

att alla ska ha möjlighet att få tag i den oavsett var man bor. 
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Bilaga 2 – intervju med anställd på H&M Stockholm 

En strukturerad intervju med Elin Johansson på H&M:s huvudkontor i Stockholm. Följande sju 

frågor ställdes: 

 

1. Varför valde ni från början att göra samarbeten med kända designers?  

Samarbetena är ett perfekt sätt att ge uttryck åt vår affärsidé, "mode och kvalitet till bästa pris", och visar tydligt 

att design inte är en fråga om pris.  Vi tycker alltid om att överraska våra kunder och därför var det inspirerande 

att kunna erbjuda dem en unik engångskollektion. Det är dock inte ett självändamål att samarbeta med en 

gästdesigner när vi har mer än 100 egna designers. Men våra kunder har tydligt visat att de uppskattar våra 

gästdesigners och därför har det varit roliga samarbeten.  

 

2. Vad vinner bägge partner på ett samarbete? Varför tackade Cavalli ja?  

För oss är det som sagt ett perfekt sätt att ge uttryck åt vår affärsidé, "mode och kvalitet till bästa pris", och visar 

tydligt att design inte är en fråga om pris. För Roberto Cavalli är detta en möjlighet att nå ut till kunder som 

annars inte skulle köpa hans kollektioner.  

 

3. Varför valde ni Cavalli?  

Han var olik våra tidigare gästdesigners med sitt sydeuropeiska uttryckssätt och vi tyckte att hans typiska stil 

borde sticka ut och överraska H&M:s kunder.  

 

4. Hur har samarbetet påverkat H&M som varumärke?  

Vi har i och med samarbetet kunnat förtydliga vår affärsidé  

 

5. Hur väljer ni marknadsföringsstrategier, vilka?  

Det är inte officiellt.  

 

6. Vem gör reklamen? Anlitar ni en utomstående reklambyrå?  

All reklam tas fram centralt på vår marknadsavdelning. Vi tar dock in spetskompetens utifrån emellanåt och 

externa byråer står ibland för utförandet.  

 

7. Hur länge kommer ni fortstätta med olika samarbeten?  

Som sagt, det är inte ett självändamål att samarbeta med en gästdesigner när vi har mer än 

 


