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Abstract 

As companies exert themselves to find new ways of achieving market dominance and stronger 

brands, the phenomenon co-branding has become increasingly popular. By cooperation 

between two different firms the combined effects can result in synergies not only on the 

balance sheet, but even through softer values such as Brand recognition, equity and larger 

market share. Recently the fashion company H&M launched a collection together with the 

esteemed fashion designer Karl Lagerfeld. The objective of this paper is to examine the 

effects the collaboration had on consumer’s attitudes towards the two brands. Did the above 

mentioned collaboration result in a repositioning of any of the two parties? 

 

Theories regarding branding, positioning and attitudes, as well as Joint ventures are taken into 

consideration while analyzing the research based on questionnaires given to a random 

audience.  The respondents were among else asked to grade the two firms as to four different 

qualities, thereby placing them on perceptual maps. After that they were asked whether the 

collection had affected the exclusiveness of H&M and Karl Lagerfeld. A large majority 

answered that H&M had profited, while Lagerfeld’s exclusiveness was unaltered. Meanwhile, 

many first heard of Karl Lagerfeld through the H&M-collection.  

 

This paper will show how two differently positioned parties successfully can achieve 

synergies, but that since they enter the venture with different possibilities and motives, the 

synergies most probably will appear on different levels.  
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1 Inledning 

Att olika företag går samman för att gemensamt marknadsföra sina produkter eller tjänster blir 

allt vanligare i dagens samhälle. Företagen strävar efter nya sätt att skaffa marknadsandelar 

och att stärka sitt varumärke. Ett av sätten som vi ska titta närmare på går under namnet co-

branding. Genom en koalition kan varumärkena uppnå större synergieffekter, särskilt om 

dessa har en naturlig koppling till varandra. Det gäller att arbeta över sina varumärkesgränser 

för att nå nya marknadspositioner. Men det gäller också att genom ett marknadsstrategiskt val 

välja sin samarbetspartner med stor omsorg för att uppnå uppsatta mål. Förtroenden tar 

mycket lång tid att bygga upp, men kan förfalla över en natt.  

 

Intresset kring co-branding börjar florera i samhället. Varje dag ser vi varumärken som gått 

samman för att skapa något nytt och på detta sätt attrahera sina kunder. En lyckad satsning 

kan i dessa fall tillföra mycket positiva resultat, inte bara i balansräkningen utan även i ett 

större förtroende hos konsumenter, andra intressenter och ett starkare varumärke. För närmare 

beskrivning av det belysta fallet, läs nedan.  

 

1.1 Bakgrund 

Det fall av co-branding som den här uppsatsen kommer att belysa är samarbetet mellan 

företaget H&M och modedesignern Karl Lagerfeld. De lanserade en kollektion tillsammans 

som skulle designas av Karl Lagerfeld men säljas i utvalda H&M-butiker. Den 12 november i 

2004 smällde det till ordentligt i H&M:s butiker världen utöver. Hysterin var enorm när 

Lagerfelds kollektion släpptes. Kollektionen blev succé och sålde slut i rekordfart och bara ett 

fåtal plagg hängde kvar. Karl Lagerfeld säger att han vill att även människor som i vanliga fall 

inte har råd att köpa hans kläder ska få en chans att bära hans plagg.1 Han har i Newsweek 

även sagt att hemligheten i garderoben är mixen, inte prislappen, ”- It’s  all about taste.”2

 

Efter att kollektionen släppts har Karl Lagerfeld gått ut med kritik mot H&M i ett flertal 

tidningar världen över. Han säger att han är besviken över att H&M bara sydde upp en sådan 

                                                 
1 Vouges hemsida 
2 Newsweek, spec. ed. 2004 
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liten kollektion. Tanken bakom samarbetet var som tidigare nämnts, att Karl Lagerfeld ville 

att alla skulle få chansen till att bära hans plagg, men nu när kollektionen tog slut så snabbt 

skulle inte alla få den chansen. H&M ställer sig emot kritiken. De visste att det skulle vara en 

stor efterfrågan på kollektionen men att den blev så pass stor som den blev överraskade. 

Kollektionen var bara tänkt som en engångsföreteelse. H&M säger att de även i framtiden 

kommer att försöka samarbeta med andra välkända designers. 3  

  

1.2 Problematisering 

Att forska kring co-branding är ett relativt nytt område. Väldigt lite litteratur har skrivits på 

ämnet. Kotler behandlar ämnet med ett kort stycke i sin bok Principles of Marketing där han 

beskriver det som ett tilltagande fenomen4. Dessutom skriver han att det kan medföra många 

fördelar. Därför känns frågan väldigt aktuell. Det finns många frågor kring co-branding som 

kan undersökas. En gemensam faktor däremot bör vara att samarbetet ska leda till synergier 

för båda företagen. I fall med en annan utgång kan man undersöka vad som ledde till detta, 

samt genom generaliseringar undvika liknande framtida misslyckanden. Det är även av 

intresse att undersöka hur synergierna uppstår och vem som tar del av den. Kan ett samarbete 

med två olikt positionerade aktörer resultera i en win-win situation? Eller blir det någon som 

kommer ut som förlorare ur leken? Andra frågor som är aktuella är vilka typer av företag som 

bäst lämpar sig till varumärkessamarbeten. Gör företagens positionering någon skillnad? I 

fallet som ska undersökas befinner sig de två företagen på olika marknadspositioner. Därför 

kan man undersöka vilka verkningar samarbetet har på eventuella ompositioneringar. 

Positionering kan även uppnås på attitydnivå, och särskilt där kan co-branding spela roll då 

varumärken strävar efter att placera sig i konsumenternas medvetande.  

 

Denna undersökning kommer att fokusera primärt på hur attityder till varumärken skapas eller 

förändras i och med co-branding. Forskningsfrågan lyder således:  

 

Har konsumenters attityder till företagen H&M samt Karl Lagerfeld förändrats och eventuellt 

lett till en ompositionering i samband med den gemensamma Lagerfeld-kollektionen? 

                                                 
3 Aftonbladet: 2004-11-18 
4 Kotler, 2002 
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1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att se hur samarbetet påverkat H&M och Lagerfeld som 

varumärken. Fallet kommer således att belysa konsumenters attityder kring ovanstående fall 

och ifall samarbetet lett till en ompositionering. 

 

1.4 Avgränsning 

Då tid och resurser inte finns har undersökningen avgränsats på det sättet att vi enbart 

kommer att undersöka attitydförändringar på ett begränsat urval i Stockholmsområdet och på 

detta sätt analysera resultaten. Vi har avgränsat oss till att endast undersöka attityden till de 

två varumärkena i fallet samt om dessa förändrats i och med samarbetet. Vi har inte heller i 

undersökningen tagit med anställda på H&M eller Lagerfeld.  
 

2 Metod 

I det här avsnittet tas det upp hur data till uppsatsen tagits fram och hur undersökningen 

genomfördes och hur den är uppbyggd. Avsnittet behandlar även validiteten och 

tillförlitligheten för studien.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Främst kommer vi att samla data till uppsatsen genom den kvantitativa standardiserade 

enkätundersökningen. I enkäten finns det påståenden som respondenten antingen kan svara 

jakande eller nekande på. För att få en attitydsvärdering kring H&M och Karl Lagerfeld som 

varumärken finns det med en fråga som ska besvaras enligt en värderingsskala, denna finns 

med då vi vill få en generell uppfattning kring varumärkena. Frågorna i enkäten är baserade 

och formulerade på våra förväntningar och uppfattningar kring varumärkena och samarbetet 

sinsemellan. Vidare används även relevant litteratur i form av främst böcker samt artiklar som 

publicerats kring samarbetet mellan varumärkena. Artikelsökningen genomfördes på 

Kungliga bibliotekets media arkiv och följande sökord används: 

• Karl Lagerfeld 

• H&M 
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Själva undersökningen genomfördes i och runt omkring Gallerian, ett centralt beläget 

köpcentrum i Stockholm. Valet av detta område gjordes på de premisser att platsen räknas i 

allmänhet till ett populärt shoppingområde, med många mode- och klädbutiker. Det antogs att 

individer där borde vara mer benägna att svara på enkätundersökningen.  Urvalet av 

respondenter gjordes på ett slumpmässigt sätt för att få så stor variation bland de svarande 

som möjligt.   

 

2.2 Tillförlitlighet     

Enligt Johannessen och Tuftes bok handlar tillförlitlighet om undersökningens data, vilken 

data man använder sig av, på vilket sätt data samlats in och hur den bearbetas. Eftersom vi 

strävar efter att observera om folks attityd mot varumärkena är, anser vi därför att det mest 

korrekta sättet är att ställa frågor kring vad de anser att varumärket står för, hur respondenten 

värdesätter vissa variabler.  

 

I frågeformuläret finns det två attitydsfrågor som handlar om de båda varumärkena. 

Respondenten får förhålla sig till olika variabler som vi satt upp som egenskaper för 

varumärkena. Egenskaper är: prisvärdhet, exklusivitet, tillgänglighet, kvalitet och 

respondenten skall gradera dessa från 1 till 5. Respondenten får själv förhålla sig till 

egenskaperna utan inblandning från utdelaren av enkäten. Alltså bidrar detta, enligt oss, till 

tillförlitligheten i undersökningen, då vi inte blandar oss in och uttrycker våra värderingar om 

egenskaperna.  

 

Vi vill i undersökningen få reda på folks attityder kring H&M och Karl Lagerfeld. För att 

begreppsvaliditeten5 i undersökningen ska anses vara hög så krävs det att variablerna ska ha 

ett sammanhang till undersökningsobjektet. I enkäten får respondenten besvara ett antal 

bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och inköpsvanor. Dessa variabler vill vi, först och 

främst, använda för att kunna utläsa trender med variablerna som bakgrund. Även används 

variablerna för att verifiera variationen bland de tillfrågade individerna i urvalsgruppen.  

 

För att stärka den interna validiteten i undersökningen så ska frågorna i enkäten kunna 

korrelera med varandra. Eftersom undersökningen har som målsättning att undersöka 

                                                 
5 Johannessen & Tufte, 2003 
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attityden kring samarbetet mellan H&M:s och Karl Lagerfelds varumärken, så är frågorna 

kopplade till och kring samarbetet mellan de två varumärkena. Enkätens interna validitet 

utgörs av fråga tre och fråga sex. Om dessa korrelerar tyder det på att den interna validiteten 

mellan dem fungerar. Fråga 3 är om respondenten känner till designern Karl Lagerfeld. 

Svarsalternativen är: ”ja, genom H&M samarbetet”, ”ja, sen tidigare” och ”nej”. Fråga sex är: 

”Känner du till H&M:s Lagerfeld kollektion?”, svarsalternativen till denna fråga är ”ja” 

respektive ”nej”. Om respondenten svarar ”ja, genom H&M samarbetet” på fråga tre och ”ja” 

på fråga sex, så finns det en intern validitet.  

3 Teoretisk referensram 

Här nedan presenteras olika teorier och utdrag ur tidigare publikationer på relaterade 

ämnesområden.  

3.1 Varumärket 

Philip Kotler definierar ett varumärke som ”a name, term, sign, symbol, design or a 

combination of these”6 för att identifiera produkten eller tjänsten. Ett varumärke kan vara 

meningsfull på fyra olika plan: Den kan leverera attribut, fördelar, värderingar och 

personlighet. Kotler menar därför att ett varumärke är en komplex symbol och att 

marknadsförare måste sträva efter att hitta en balans mellan de fyra olika planen.  

 

Angående varumärken skriver Pearson att varumärken skapas då marknadsföring kan tillföra 

värde till en produkt och därmed i processen differentierar den från andra produkter. Han 

skriver vidare att: ”Product advertising takes minor differences and maximises them.” 7

 

Det är av intresse att kunna mäta och jämföra olika varumärken. Företag strävar efter hög 

lojalitet och medvetande. Det vanligaste måttet för att mäta ett varumärke är Brand Equity. 

Att på olika sätt mäta värdet är av vikt inte minst när man ska undersöka effekterna av ett 

samarbete med andra företag så som i fallet H&M och Lagerfeld.  

 

                                                 
6 Kotler, 2002 
7 Pearson, 1996 

 8



Södertörns Högskola 
B – Uppsats; HT 04 
  

 
Brand Equity definieras enligt Aaker som de tillgångar samt förpliktelser förknippade med ett 

varumärke som adderar eller drar ifrån produktens/tjänstens värde. De 

tillgångarna/förpliktelserna måste kunna direkt härledas till varumärkets namn eller symbol.8  

Brand Equity brukar delas in i följande fem grupper: 

 

1. Brand Loyalty 

2. Name Awareness 

3. Perceived Quality 

4. Brand associations in addition to perceived quality 

5. Other proprietary Brand assets: patents, trademarks, channel relationship etc.  

 

När två företag ingår i ett samarbete som involverar två varumärken på samma produkt kallar 

man det för co-branding. Ofta är det en av parterna som hyr in ett annat välkänt märke för att 

användas tillsammans med det egna märket. Enligt Kotler9 innebär co-branding ett flertal 

fördelar. Den största ligger i att eftersom de olika varumärkena ofta dominerar i sin kategori 

kan den gemensamma satsningen skapa en synergi på Brand Equity. De båda parterna går in i 

samarbeten med en kompetens de erhållit på sin egna marknad. När de två då samarbetar blir 

den gemensamma kunskapsbasen större än om de inte skulle göra det. De två företagen tar 

också med sig värdet av sitt varumärke och skapar därmed en starkare position hos 

konsumenterna. Co-branding skapar även en riskfördelning som kan vara fördelaktig när de 

två parterna försöker slå sig in på en ny marknad.  

 

3.2 Joint ventures 

Författarna Onkvisit & Shawn beskriver i International Marketing Joint ventures som ett 

alternativ ett företag kan ta i beaktande då de vill slå sig in på en ny marknad.10 En Joint 

Venture är ett samarbete mellan två parter, där man utnyttjar varandras kompetens för att så 

smidigt som möjligt komma in på en främmande marknad. Fördelarna med ett sådant 

samarbete är många, bland annat att Joint ventures ansågs som dynamiska då de ger 

möjligheter till att nå förändringar i strategi och mål. Men samtidigt framhåller författarna att 

                                                 
8 Aaker, 2001 
9 Kotler, 2002 
10 Onkvisit & Shawn, 1993 
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den största effektiven blir på “the parenting firm”. De beskriver den ”naturliga” Joint Venture 

processen som:  

 

”A technology-supplying firm gains a foothold in an unfamiliar market by 

acquiring a partner that can contribute local knowledge and marketing skills. 

Technology tends to provide dominance to the technology-supplying firm. As 

the technology partner becomes more familiar with the market, it buys up more 

or all equity in the venture or leaves the venture entirely.”  

 - International marketing, sid. 430-31 11

 

Även om denna uppsats beskriver ett fall av co-branding finns det vissa likheter mellan det 

beskrivna fallet och ovanstående modeller om Joint ventures. Därför kommer analysen senare 

att vidareutveckla det här resonemanget och visa hur modellerna kan tillämpas på H&M och 

Lagerfeld.  

 

Andra egenskaper med ett Joint Venture är att de två samarbetande företagen ofta har olika 

förutsättningar (i boken tas bland annat: I-land - U-land; el olika teknologisk utveckling 

mellan företagen upp som exempel).  

Däremot menar författarna att parterna, även om de inledningsvis agerar i samförstånd, 

tenderar att bli mindre kompatibla med tiden. Poängen är därmed att Joint ventures är 

dynamiska och att båda parter måste omvärdera sina egna mål med samarbetet, både i 

samförstånd, men även individuellt.  

 

3.3 Attityd 

Aaker beskriver attityd som mentala tillstånd som används för att ge struktur till de sätt 

individer upplever sin omgivning samt styra hur de ska reagera till den.12  

Han delar in attityd i tre relaterade komponenter: 

- Cognitive, Knowledge  

- Liking, Affective  

- Intentions, Action  

                                                 
11 Onkvisit & Shawn, 1993 
12 Aaker, 2001 
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För att kunna mäta attityd använder man ofta kvantitativa undersökningar där graderingen kan 

göras på följande sätt: 

- Single Item scale – där endast en parameter mäts, t.ex. ”level of satisfaction” 

- Multiple Item Scales – används för komplexare beteende då man inte kan innefatta hela 

beteendet med endast en fråga. Att då lägga till ytterligare dimensioner tydliggör 

resultatet.  

- Continuous Rating Scales – är indelade utan distinkt gradering, detta försvårar 

sammanställningen av datan och undviks därför ofta.  

3.4 Positionering  

Onkvisit & Shawn förklarar att medvetandet fungerar som en dator med olika sektioner. Ny 

information anvisas till en specifik plats, precis som i en hårddisk.13 Medvetandet sorterar och 

godkänner info efter tidigare erfarenheter. För att kartlägga och grafiskt visa hur 

studieobjektet positionerar sig i förhållande till två dimensioner eller parametrar så kan man 

använda vad Aaker kallar Multi Dimensional Scaling14. Man placerar då ut objektet på en 

”perceptual map”.  

 

Enligt Kotler finns det flera sätt att positionera sig. Ett vanligt sätt är Value Positioning där 

man positionerar sig genom värdet av det man erbjuder i relation till sitt pris. Lyxvaror som 

erbjuder exklusivitet och tar betalt därefter brukar kallas ”more for more” varor. I motsats till 

den kategorin finns ”less for less” där man erbjuds låga priser, men ofta får mindre kvalitet. 

Däremellan finns flera mellanvarianter såsom ”more for the same” och ”same for less”.  

 

Med tiden kan konsumentens önskemål förändras resulterande i en efterfrågeminskning. Att 

då ompositionera sina befintliga varumärken rekommenderas framför att skapa nya eftersom 

man då kan utnyttja den redan befintliga varumärkeskännedomen. Ompositionering kan ske 

genom att göra förändringar i produktsortimentet, men också genom att påverka Brand 

Image15, de attityder och värderingar som konsumenterna har om varumärket. Ett annat sätt 

att påverka sitt varumärke och eventuellt hitta en ny position är co-branding.  

                                                 
13 Onkvisit & Shawn, 1993 
14 Aaker, 2001 
15 Kotler, 2002 
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4 Företagspresentation 

Här nedan presenteras information angående de företag som ingått i den belysta co-

branding.  

4.1 H&M  

H&M16 härstammar från Västerås och startades 1947 av Erling Persson. Idag har företaget 

över 1000 butiker i 20 länder. Under detta år planerar företaget att öppna 140 nya butiker runt 

om i världen. H&M själva har inga produktionsfabriker, utan samarbetar istället med ca 750 

leverantörer. Största delen av produktionen kommer ifrån Europa. I koncernen ingår ca 40 

000 medarbetar och ett 100-tal egna designers. 17

 

H&M har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Ifrån Stockholmskontoret styrs de centrala 

funktionerna inom företaget, såsom design, ekonomi etc. De flesta länder där H&M säljs har 

ett eget landskontor. Företaget har 21 produktionskontor runt om i världen, tio i Europa, tio i 

Asien samt ett i Afrika. 18  H&M anser att deras största marknader i dagsläget är Sverige, 

Storbritannien samt Tyskland.  

 

Enligt H&M:s egna hemsida så syftar all deras kommunikation till att stärka deras egna 

varumärke. Den främsta kanal för kommunikationen som företaget bedriver är genom 

butiksanställda, men även så använder de sig av de för övrigt vanliga 

kommunikationskanalerna såsom reklam etc.19   
 

4.2 Karl Lagerfeld  

Lagerfeld startade sin karriär inom modeindustrin vid 17 års ålder. Den tyskfödde Karl 

Lagerfeld fick 1955 ett jobb i Paris hos en modeskapare efter att han vunnit en tävling, efter 

                                                 
16Informationen är tagen från H&M:s hemsida, sektionen om fakta och historik  
17H&M:s hemsida, Kort fakta 
18H&M:s hemsida, Organisation   
19H&M:s hemsida, Kommunikation   
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det har han samarbetat med en rad olika kända och väletablerade varumärken. Några av 

namnen han samarbetat med är Chanel och Fendi.20  

 

Karl Lagerfeld har till stor del jobbat med ”haute couture”, men har även samarbetat med 

varumärken som riktar sig mer åt den större allmänheten, såsom med franska La Redoute, 

som är ett postorderföretag.  

 

5 Empiri 

Nedan anges resultaten ur enkätundersökningen. De mest relevanta frågorna har 

presenterats även i form av diagram. För en kopia av enkätens utformning se bilaga.  

 

Undersökningen utfördes i form av en enkät som delades ut slumpmässigt spritt mellan 

åldrarna, där 32 av respondenterna var kvinnor och 28 män. Bakgrundsvariablerna var: kön, 

ålder och hur mycket pengar enheten lade ut på kläder i månaden. Dessvärre kunde inte några 

specifika trender utläsas genom de olika bakrundsvariablerna. Det var för små variationer i 

respondenternas svar för att kunna härleda svaren till variablerna. Därför kommer resultatet 

nedan redovisas fråga för fråga, utan hänsyn till några bakrundsvariabler. 

 

1. Av 10 inhandlade klädesplagg, hur många köper du H&M? 

 

60 procent av de tillfrågade handlar minst ett till tre plagg ifrån H&M. Det betyder att 

majoriteten handlar på H&M. Av svaren tolkade var det 28 procent som inte handlade 

överhuvudtaget på H&M. 

 

2. Hur väl anser du att H&M:s varumärke överensstämmer med följande egenskaper? 

 

Prisvärdhet: Vad gäller prisvärdhet ansåg de flesta att H&M hade ett högt prisvärde. Hela 78 

procent av de tillfrågade svarade över betyget fyra. 

 

                                                 
20 Vouges hemsida  
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Kvalitet: H&M:s kvalitet ses som medelmåttig av svaren tolkat. 45 procent av de tillfrågade 

ansåg att en trea var det rättvisa svaret då det gällde kvalitet. De resterande 55 procenten hade 

svarat utspritt över den femgradiga skalan. 

 

Exklusivitet: Över 60 procent av respondenterna ansåg H&M som ej exklusiva, d.v.s. betyg 

under tre. 

 

Tillgänglighet: Tillgängligheten över H&M:s produkter ansågs som hög. 62 procent satte det 

högsta betyget (fem).  

 

Resultatet presenteras i nedanstående positioneringsdiagram. (Figur 5.1 samt 5.2) 

 
Figur 5.1; Figur 5.2   

 

3. Känner du till designern Karl Lagerfeld?  

 

68 procent kände till designern sen tidigare. Något mycket intressant här var att 25 procent av 

respondenterna lärde känna till designern Karl Lagerfeld nyligen genom samarbetet med 

H&M. (Se även bilaga för svarsalternativ) 
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4. Har du inhandlat ett Karl Lagerfeldplagg (inte från H&M )? 

Hela 92 procent hade aldrig tidigare köpt något Karl Lagerfeld-plagg.  

 

5. Hur väl anser Du att Karl Lagerfelds varumärke överensstämmer med följande 

egenskaper? 

Prisvärdhet: Vad gäller prisvärdhet ansåg 38 procent att prisvärdet på Lagerfelds kläder inte 

hade ett större värde än tre. 27 procent ansåg en fyra och de resterande utspridda jämnt över 

skalan.  

 

Kvalitet: Majoriteten av respondenterna, d.v.s. 43 procent ansåg kvaliteten som medelmåttig. 

27 och respektive 28 procent svarade strax över medel.  

 

Exklusivitet: Mer än hälften (58 procent) av de tillfrågade fann Lagerfeld väldigt 

exklusiv(fem). Ca 40 procent lade sin röst på tre och fyra jämnt fördelat.  

 

Tillgänglighet: Sammanlagt var det 92 procent som svarade en trea och nedåt. Detta kan tyda 

på osäkerheten kring tillgängligheten, då svaren var så pass utspridda.  

 

Resultatet presenteras i nedanstående positioneringsdiagram. (Figur 5.3 samt 5.4)  

 
Figur 5.3; Figur 5.4 

 

6. Känner du till H&M:s Lagerfeld kollektion? 

77 procent av de tillfrågade kände till H&M:s Lagerfeld-kollektion.  
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7. Anser du att H&M ökat i exklusivitet i samband med Lagerfeld samarbetet? 

Har H&M ökat i exklusivitet?

58%

0%

42% Ja, ökat

Nej, minskat

Oförändrat

 

      Figur 5.5 

Mer än hälften ( 58 % )ansåg att H&M hade ökat i exklusivitet sedan samarbetet med Karl 

Lagerfeld. 42 procent såg H&M:s position som oförändrad vad gäller exklusivitet. Ingen 

ansåg att H&M hade förlorat i exklusivitet.  

 

8. Anser du att Karl Lagerfeld minskat i exklusivitet efter H&M samarbetet?  

Har Karl Lagerfeld minskat i exklusivitet?
10%

10%

80%

Ja, minskat

Nej, ökat

Oförändrat

     Figur 5.6 

Majoriteten av de tillfrågade, närmare 80 procent, tyckte att samarbetet inte hade påverkat 

Lagerfeld, d.v.s. folk hade en oförändrad bild av designern. Av resterande 20 procent ansåg 

hälften att Lagerfeld minskat i exklusivitet och andra halvan såg samarbetet som positivt.  
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6 Diskussion  

I avsnittet nedan diskuteras undersökningsresultatet som framlades i föregående avsnitt, men 

även diskuteras det kring H&M och Karl Lagerfelds samarbete. Därtill har resultatet 

kopplats till vedertagen teori.  

 

Co-branding mellan välkända designers och modeföretag är inget nytt påfund. Bland annat 

designern Jean Paul Gaultier planerar även han att samarbeta med det franska postorder 

företaget La Redoute21. Vi tror att samarbeten av denna typ gagnar både själva 

modeföretagets varumärke och den enskilda meriterade designern. Designern ”lånar” ut sitt 

namn till företaget som i sin tur får ett slagkraftigt och väletablerat namn att använda i sin 

marknadsföring.   

 

Med i undersökningen fanns två attitydfrågor där ett antal variabler skulle graderas. Ena 

frågan rörde H&M:s varumärke och den andra Karl Lagerfelds. Vid sammanställningen av 

dessa frågor framgick två tydliga detaljer. Det ena var att de båda varumärkena ligger på 

skilda ställen i fråga om positionering. Det framgick även att kännedomen om Karl Lagerfeld 

inte var tillräcklig för en större del av respondenterna för att kunna gradera variablerna. Detta 

framgår tydligt nedan i figur 6.1 och 6.2 där positioneringsdiagrammen från undersökningen 

jämförs för att tydligt urskilja de respektive marknadspositionerna. 

Figur 6.1;  Figur 6.2 

                                                 
21 Aftonbladet 2004-11-17  
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Som det nämndes ovan kunde det tydligt utläsas ur resultatet att respondenterna inte var lika 

distinkta i sina svar om Karl Lagerfeld (se figur 6.1). I frågan då de skulle ta ställning till 

huruvida Lagerfeld var prisvärd och hade god kvalitet märks det att svaren är spridda över 

hela positioneringsdiagrammet. Aaker delar in attityd i tre komponenter22. Den första, 

”cognitive” innebär att folk känner till designern. Men de behöver inte nödvändigtvis särskilt 

mycket information om honom och har inte heller skapat en stark attityd till honom. Det är i 

nästa steg eller komponent, ”liking” som attityden förknippas med åsikter. Har man bara en 

lätt kunskap utan att ha bildat sig en åsikt om personen är det svårt att känna för eller reagera 

på det budskap som förmedlas. Ett försök från Karl Lagerfelds sida måste därför vara att nå 

längre upp på den kognitiva trappan och skapa mer rum i konsumentens hjärna där positiva 

attityder kan skapas. Att samarbeta med ett så stort företag som H&M är ett sätt att nå ut till 

massan och därmed få fler konsumenter att inte bara känna till, utan även känna för designern.  

 

När själva försäljningen av kampanjen genomfördes fanns det ingen tvekan om hur väl den 

hade marknadsförts. I tidningen Affärsvärlden går det att läsa att hysterin runt kollektionen 

var lika stor ute i Europa som i Sverige då H&M:s företagsledning under morgonen och 

förmiddagen hade kontakt med varandra och med butikerna ute i Europa.23 Själva kampanjen 

för kollektionen hade sitt starka huvudfokus på Karl Lagerfeld, han figurerade själv i 

annonserna och många tidningar skrev långt innan annonserna kom ut, om samarbetet mellan 

varumärkena. Micael Dahlén, docent på Handelshögskolan i Stockholm, säger så här i en 

artikel i Svenska dagbladet: ”Karl Lagerfeld och H&M är ett tydligt exempel på när mycket 

PR krattade manegen före själva annonskampanjen.” 24

 

Utgången av kampanjen kan märkas i H&M:s resultat. Enligt en artikel ska H&M:s 

försäljning ha ökat med 24 procent under november månad, då kampanjen lanserades runt om 

i Europa.25 Innan kampanjen drog igång, låg spekulationer på att kollektionen skulle sälja för 

mellan 300- och 400 miljoner, vilket skulle motsvara 7-8 procent av H&M:s november 

                                                 
22 Aaker, 2001 
23 Affärsvärlden: 2004-11-12 
24 SVD näringsliv: 2004-11-22 
25 SVD näringsliv: 2004-12-16 
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försäljning.26 Alltså fanns det, både hos analytiker och hos andra, en stor tro på framgång för 

kollektionen.   

 

H&M:s nuvarande position på marknaden kan man härleda ur resultatet från undersökningen 

som genomfördes. På attitydsfrågan, med variablerna som skulle graderas och resultera i ett 

positioneringsdiagram, svarade fyra av fem av de tillfrågade att de ansåg H&M placera sig 

högt gällande prisvärdhet. Däremot, som resultatet ovan visade, svarade mer än hälften av 

respondenterna att de inte ansåg att H&M hade hög exklusivitet. Viktigt att poängtera är att 

dessa variabler endast gäller attityden till H&M och inte om attityden har förändrats i 

samband med Lagerfeld-kollektionen.  

 

Tillgängligheten över H&M:s produkter ansågs som hög. Endast i Stockholms innerstad finns 

det stor täckning av H&M butiker och situationen är liknande i många större städer. Företaget 

har även en rad concept stores som, enligt oss, bidrar till en ökad känsla av tillgänglighet. 

Ändå fanns det 38 procent av de tillfrågade som inte graderade H&M högt, vad gällande 

tillgängligheten, varför det var så ter sig svårt att härleda. Det skulle kunna förklaras genom 

att vissa av de svarande kanske inte kom från Stockholm eller redan hade bestämda åsikter om 

företaget. 

 

Vad gällande kännedomen om Karl Lagerfelds varumärke svarade två tredjedelar av 

respondenterna att de kände till designern innan H&M samarbetet. Dock var det 25 procent 

som kände till designern genom samarbetet med H&M, vilket kan tyda på att en ökning i 

kännedom för Karl Lagerfeld som person, designer och varumärke. Därmed kan man 

fastställa att samarbetet resulterat i en ökad kännedom till designern.  

 

Antagandet att H&M är det varumärke som mest vann på samarbetet kan tydas av den fråga 

som handlade om H&M har ökat i samband i form av exklusivitet genom kollektionen. Mer 

än hälften av de tillfrågade ansåg att H&M hade ökat. Däremot ansåg 80 procent, på frågan 

efter, att Karl Lagerfelds varumärke inte påverkats utan var oförändrad.  

 

Karl Lagerfelds eget varumärke tror vi inte har påverkats i lika stor grad som H&M. Han har 

tidigare i sin karriär samarbetat med företag som det franska postorder företaget La Redoute. 

                                                 
26 SVD näringsliv: 2004-11-18 
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Det samarbetet verkar inte ha påverkat hans varumärke i någon riktning, förutom att det 

stärkte imagen och kännedomen om hans varumärke bland allmänheten. Som det framgick i 

företagspresentationen, har Karl Lagerfeld ingen omfattande egen verksamhet, på sin höjd har 

han parfymer och kosmetika. Istället samarbetar han med en rad olika välmeriterade 

modeföretag såsom Chanel och Fendi. Detta är en av anledningarna till varför vi inte tror att 

hans varumärke påverkats när det gäller exklusivitet, i varken positiv eller negativ grad, av 

samarbetet. Så enligt oss ingick Karl Lagerfeld i samarbetet med H&M just för att skapa 

medvetenhet och kännedom samt stärka sitt eget varumärke bland den större allmänheten, 

troligtvis inte för att ompositionera sig som mindre exklusivt varumärke.  

 

Kan det vara så att en ny trend har uppkommit, där modedesigners som tidigare endast ägnat 

sig åt ”high fashion” börjat samarbeta med modeföretag som exempelvis H&M? Kanske 

handlar det i dagsläget för designers som Karl Lagerfeld och Jean Paul Gaultier att skapa mer 

”medvetande” om sitt varumärke bland allmänheten. Varumärken är idag komplexa symboler 

med många variabler som påverkar dess värde och slagkraft. Av de fem punkter som Aaker 

nämner under Brand Equity så är det särskilt punkterna 2 – 4 som tas upp i det här fallet. Att 

öka ”name awareness” är något som alla företag strävar efter. Men för en designer som Karl 

Lagerfeld så kanske detta kan bli en svårighet då hans traditionella marknad, haute couture 

krymper, samtidigt som konkurrensen snarare växer. Newsweek skriver t.ex. att andelen 

kvinnor som handlar dess plagg sjunkit från flera tusen på 1960-talet till ca 200 idag.27 De 

skriver även att de stora namnen inom mode anser att couture är utdöende. Samtidigt jobbar 

de stora företagen som H&M, Zara och Topshop för att hitta trender och upplevas som inne. 

Ett samarbete med en välrenommerad designer kan öka deras ”perceived quality” (punkter 3, 

4; Aaker). Båda parter kan därmed hitta någonting att ta med sig ur den synergi som kan 

uppstå vid co-branding. Därför borde det inte förvåna om det även i framtiden kommer fler 

samarbeten mellan modeföretag och toppdesigners.  

 

Hur fungerade då samarbetet mellan H&M  och Lagerfeld, som tydligt är på olika positioner 

av marknaden? Enligt en rad artiklar som skrevs efter det att samarbetet genomförts, tyder det 

på att samarbetet led av kommunikationsproblem. Enligt en artikel som publicerades i 

Aftonbladet säger Lagerfeld att han är missnöjd med samarbetet och att han aldrig mer vill 

                                                 
27 Newsweek, Special Issue Dec 2004 
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jobba med H&M, han anser att de är snobbiga.28 Kan detta tyda på att i alla fall Karl 

Lagerfeld inte fick ut det som han hade förväntat sig av samarbetet? Att just Lagerfeld gått ut 

med den kritiken mot H&M i efterhand kan ha göra med att han kanske fortfarande vill 

behålla sitt exklusiva rykte, samt att han inte vill bli beblandad med det alldagliga och vanliga 

H&M märket. Från H&M:s sida anses samarbetet lyckat. Anna-Carin Björne som är presschef 

på H&M säger till Aftonbladet att företaget är nöjda med samarbetet och att de har fått ut de 

strävade efter, nämligen en exklusiv kollektion. 29

 

Vår spekulation är att Lagerfeld inte haft som mening att skapa sig en ”down–stretch” genom 

samarbetet, detta p.g.a. av att hans varumärke så starkt associeras med ”haute couture”, utan 

mer ett samarbete för att höja statusen hos H&M:s varumärke. Karl Lagerfeld var inte ute 

efter en ompositionering, han var ute efter publicitet. Om varumärket så starkt associeras med 

exklusivitet är det snarare, enligt oss, så att denna exklusivare stämpel smittar av sig på H&M 

som då lyckas med en ”upward-stretch”. En allmän uppfattning bland dem som känner till 

Karl Lagerfelds varumärke är det att hans mode räknas till ”high fashion”, dvs. kläder som 

oftast kostar mycket och inte säljs i vanliga klädbutiker utan oftast i exklusiva butiker. När 

H&M lanserade sin reklamkampanj inför Lagerfeld-kollektionen använde de Karl Lagerfeld 

själv i annonserna. H&M är det varumärke som vi tror vann mest på samarbetet. Genom att 

samarbeta med en väletablerad och meriterad designer kanske H&M försöker ompositionera 

sig hos sin målpublik och därigenom bygga upp sitt varumärke med en ny exklusivare ton.  

 

Att det undersökta fallet kan definieras som co-branding anses ganska självklart. Men på 

grund av den bristande teori som finns på ämnet, tillämpades även litteratur som beskriver 

fenomenet Joint ventures. Även om Joint ventures ofta kopplas till M & A och andra mer 

permanenta samarbeten, så har fallet Lagerfeld-kollektionen många likheter. Den största 

ligger i att två oberoende parter väljer att samarbeta över företagsgränserna för att skapa ett 

mervärde som de båda hoppas tjäna på. Joint ventures är ett bra alternativ för att ta sig in på 

nya marknader.30 Då både H&M och Karl Lagerfeld kan anses ha haft starka 

marknadspositioner innan samarbetet så kan samarbetet tydas som ett försök att nå nya 

                                                 
28 Aftonbladet: 2004-11-18 
29 Aftonbladet: 2004-11-18 
30 Onkvisit & Shawn, sid 428 
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kundmarknader och utforska nya områden på positioneringsdiagrammet. Bland annat trodde 

man att kollektionen skulle vända sig till en äldre målgrupp på jakt efter mer exklusivitet.  

 

En intressant detalj är att författarna Onkvisit & Shawn anser att en part oftast tjänar mer på 

samarbetet. Författarna beskriver företaget som ”the parenting firm”. I resultatet av 

undersökningen är det tydligt att H&M har tjänat på samarbetet. Om Lagerfeld har gjort det är 

inte lika klart. Vidare skrivs det att ett företag med starkare teknologi ofta samarbetar med ett 

företag som har ”local knowledge” 31. Ändå så tenderar teknologin att skapa en dominans hos 

det förstnämnda företaget som blir starkare.  

 

I H&M:s fall är det ganska tydligt att de har den starkare teknologin av de två. Om deras mål 

är att ta sig in på en exklusivare och mognare marknad är definitivt ett samarbete med Karl 

Lagerfeld ett sätt att ta hjälp av ”local knowledge”. Det är också tydligt att H&M har gått ut 

starkast ur samarbetet. Med facit i hand har Lagerfeld uttryckt sig skeptiskt mot samarbetet då 

han inte känt att H&M levt upp till hans förväntningar. H&M:s Lagerfeld kollektion var minst 

sagt lyckad. Den kan också anses positionerat sig exklusivare än företagets traditionella 

satsningar. Ompositionering kan ske genom att göra förändringar i produktsortimentet, men 

också genom att påverka Brand Image. I H&M:s fall så har de gjort både och.  

 

                                                 
31 Onkvisit & Shawn, sid 430 - 431 
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7 Slutsats  

Att H&M har vunnit på samarbetet med Karl Lagerfeld är ett faktum, både 

omsättningsmässigt, men även attitydmässigt. Att H&M försöker ompositionera sig mot ett 

exklusivare varumärke kan märkas med den ökade satsning inom områden som design och 

utformningen av butikerna. Synergin i samarbetet tillföll först och främst H&M. Enligt 

försäljningsframgångarna och den märkbara attitydförändringen gentemot varumärket i 

undersökningen tyder denna synergieffekt till H&M:s fördel. Synergi verkar dock ha skapats 

på olika plan, då Karl Lagerfelds varumärke verkar ha fått en större andel kännedom hos en 

större målpublik genom samarbetet. Kanske har han valt att ingå i samarbetet just av denna 

anledning, att skapa en kollektion som tilltalar människor av annan socioekonomisk bakgrund 

än vad han brukar inrikta sig till. Enligt artiklar som skrivits om samarbetet så verkar det som 

att Karl Lagerfeld är missnöjd med samarbetet, men med den ökade kännedomen om han och 

hans varumärke så har han uppnått det som uppsatsen antog skulle hända med Lagerfelds 

varumärke. Man kan utläsa en tendens på marknaden till att stora modeföretag använder sig 

av kända designers och andra namn eller varumärken till hjälp vid ompositionering eller för 

att skapa attityder till varumärket. 

 

Slutsatsen undersökningen är därför att attityder kan skapas och förändras med hjälp av co-

branding. Om företaget dessutom befinner sig på två olika positioner finns det potential att 

utnyttja varandras förutsättningar för att nå så stora synergier som möjligt. Synergier som 

uppstår vid co-branding kan ses på olika plan. Förutom traditionella ekonomiska resultat, 

måste även mer mjuka värden som starkare Brand Image, attityder och kännedom tas med i 

beräkningen. I fall med två så olika företag så kommer med stor sannolikhet de två parterna få 

positiva resultat på olika plan. Detta på grund av olika förutsättningar men också eftersom 

företag har olika mål och visioner för framtiden.  
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Jag är:           Man                   Kvinna

Ålder:               20                           20    35                              35       

1.  Av  10  inhandlade klädesplagg, ungefär hur många köper du på H&M?
 0                                  1   3                                4

2.  Hur väl anser Du att H&M:s varumärke överensstämmer med följande egenskaper?

         1                    2                    3                    4                    5
Prisvärdhet 
 

Exklusivitet
 

Tillgänglighet
 

Kvalitet

Attitydundersökning om varumärkena H&M och Lagerfeld

Hur mycket handlar du genomsnittligt kläder för i månaden? ( kr )
                           500                    500     3000                        3000 

Stämmer ej                              Stämmer

4.  Har du inhandlat ett Karl Lagerfeld plagg ( inte från H&M )?
Ja,                                Nej

3.  Känner du till designern Karl Lagerfeld?

Ja, genom H&M samarbetet
 

Ja, sen tidigare          
 

Nej

5.  Hur väl anser Du att Karl Lagerfelds varumärke överensstämmer med följande egenskaper? 

         1                    2                    3                    4                    5
Prisvärdhet 
 

Exklusivitet
 

Tillgänglighet
 

Kvalitet

Stämmer ej                              Stämmer

Tack för din medverkan!

6.  Känner du till H&M:s Lagerfeld kollektion?

Ja,                                Nej

7.  Anser du att H&M ökat i exklusivitet i samband med Lagerfeld samarbetet?

   

8.  Anser du att Karl Lagerfeld minskat i exklusivitet efter H&M samarbetet?

Ja, ökat                       Nej, minskat             Oförändrat                     

Ja, minskat               Nej, ökat                     Oförändrat
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