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Abstract 

Title: Design for all? A qualitative study of the alleged democratization of fashion and the 

consumers’ perceived symbolic value of H&M’s design collaborations.  

Authors: Linda Finell & Amanda Rognsvåg 

 

The aim of this bachelor thesis is to examine consumers’ perceived symbolic value of H&M’s 

designer collaborations and if they consider the concept as a democratization of fashion. These 

collaborations are a part of a bigger and more complex development of the fashion industry. 

Therefore, the analysis begins with a literature study which discusses the alleged democratization 

of fashion. Thereafter, the analysis focuses on consumers’ perceptions of collaborations between 

H&M and fashion designers. A qualitative method, consisting of one in-depth interview followed 

by three focus groups, was used to collect the empirical material. The informants are students at 

Lund University between the age of 21-27 years. The theoretical framework used to analyze the 

material, consists of three main theories: Jean-Noël Kapferer’s theory of branding, Pierre 

Bourdieus’ theory of capital, field and habitus as well as Patrik Aspers’ theory of markets and 

value. The first part of the analysis shows that a democratization of fashion is not applicable to all 

agents within the fashion field. Furthermore, the study shows that consumers see both advantages 

and disadvantages in collaborations between a high fashion brand and a low fashion brand. Firstly, 

they see it as a great opportunity to buy design products to a lower price whilst the price is too 

high to be sold in an H&M store. Secondly, a human’s knowledge and background affect the 

perceived symbolic value. The informants categorize the products in the collaboration as H&M 

rather than design. Moreover, if the customer is familiar with the fashion designer collaborating 

with H&M, the perceived symbolic value of the collaboration is higher. Thirdly, with the amount 

of fashion collaborations existing today, customers do not see the phenomenon as outstanding 

anymore. This gives today’s collaborations a lower symbolic value than earlier collaborations.    

 

Keywords: H&M, designer, consumer, collaboration, symbolic value, market, democratization 
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1 Inledning  

I november 2004 skapade Hennes & Mauritz, vidare benämnt som H&M, stora rubriker i media. 

H&M öppnade upp dörrarna för något alldeles nytt, nämligen ett samarbete med en känd designer. 

Ivriga människor köade i flera timmar i hopp om att få tag på något från designkollektionen. Det 

var ju trots allt Karl Lagerfeld som var designern bakom samarbetet. I och med att kollektionen 

endast gjorde i en begränsad upplaga dröjde det inte länge innan den sålt slut.1 Detta var början på 

en ny era inom det samtida modet. H&M har gjort detta till ett årligt koncept och fortsätter 

samarbeta med olika designers varje år. Bland annat har Lanvin, Versace, Balmain och nu senast, 

i november 2018, Moschino samarbetat med H&M.2 Lågpriskedjan bygger upp en sorts buzz, en 

spänning, inför varje samarbete. Händelsen skapar stora rubriker i media och när lanseringen 

närmar sig, släpps “teasers” för att fortsätta bygga upp och behålla spänningen. När det är dags för 

lanseringseventet och visningen av kollektionen, bjuds kända personer inom branschen in och 

deltar på vis i marknadsföringen av samarbetet. Dessa samarbeten har antingen kritiserats eller 

hyllats i media, beroende på hur framgångsrikt och hypeade samarbeten var.3   

 

Samarbete inom modebranschen är dock inget nytt fenomen. Redan år 1983 samarbetade 

modedesignern Richard Halston med den amerikanska lågpriskedjan JC Penney. Trots detta, var 

det H&Ms första designsamarbete med Karl Lagerfeld som fungerade som ett startskott. 

Samarbetet fick enorm uppmärksamhet i media och fungerade som en bekräftelse på H&Ms 

affärsidé. Enligt H&M grundar sig lågpriskedjans affärsidé på att skapa mode i god kvalitet till 

bästa pris för alla.4 Uppmärksamheten kring samarbetet ledde även till att H&M kunde benämna 

sig som ett modehus och har därmed gått från klädförsäljare till modeförsäljare. I modebranschen 

har det nu blivit mer allmänt att prata om modesamarbete.5  

                                                
1 Women’s Wear Daily (2004). Truly Fast Fashion: H&M’s Lagerfeld Line Sells Out in Hours. Hämtad från: 

https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/truly-fast-fashion-h-m-8217-s-lagerfeld-line-sells-out-in-hours-

593089/ (2019-04-12) 

Gråbacke, C. (2015). Kläder, Shopping och Flärd. (1:a utg.) Stockholm: Stockholmia Förlag. S. 229 
2 Billinger, L. (2018). Här är den stora listan över alla H&M:s designsamarbeten någonsin. Modette. Hämtad från: 

https://modette.se/mode/906566-har-ar-den-stora-listan-over-alla-hms-designsamarbeten-nagonsin (2019-04-12) 
3 Lejon, J. (2018). Se bilderna från MOSCHINO tv H&M-visningen i New York. ELLE. Hämtad från: 

https://www.elle.se/se-bilderna-fran-moschino-tv-x-hm-visningen-i-new-york/ (2019-04-12) 
4 H&M (2019). H&M. Hämtad från: https://about.hm.com/sv/brands/hm.html (2019-04-16) 
5 Gråbacke, 2015, s. 229 

https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/truly-fast-fashion-h-m-8217-s-lagerfeld-line-sells-out-in-hours-593089/
https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/truly-fast-fashion-h-m-8217-s-lagerfeld-line-sells-out-in-hours-593089/
https://modette.se/mode/906566-har-ar-den-stora-listan-over-alla-hms-designsamarbeten-nagonsin
https://www.elle.se/se-bilderna-fran-moschino-tv-x-hm-visningen-i-new-york/
https://about.hm.com/sv/brands/hm.html
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Enligt modevetaren Karin Falk har H&M demokratiserat mode genom sina årliga 

designsamarbeten med lyxvarumärken och på så vis suddat ut gränserna mellan högt och lågt 

mode. Lågpriskedjan står i förgrunden för ett demokratiskt mode och har förändrat synen på 

klädkedjor genom att bevisa att de skapar mode och inte enbart kläder.6 Den här typen av 

demokratisering syns även bland andra varumärken, både inom samma bransch men även inom 

olika branscher.7 Samtidigt är definitionen av modets demokratisering ett svårförklarligt begrepp, 

vilket innebär att det bör studeras närmare. Demokratisering av mode kan diskuteras utifrån olika 

perspektiv och i denna uppsats diskuteras begreppet både utifrån litteratur och konsumenternas 

uppfattning i förhållande till H&M. 

 

Vi upplever att hypen och uppmärksamheten kring H&Ms designsamarbeten har fått ett lägre 

värde alltefter det blivit vanligare. År 2004 stod H&M i framkanten med den här typ av 

samarbeten, som på den tiden ansågs vara nytt. På senare tid har samarbeten mellan oväntade 

aktörer ökat och allt fler varumärken följer samma koncept. Det här har i sin tur lett till att H&Ms 

marknadsföring inte skiljer sig lika mycket från andra och därmed tror vi att den här typen av 

samarbeten inte är lika värdefulla och hypeade längre. Därför vill vi undersöka hur konsumenterna 

tänker kring fenomenet, 15 år efter H&Ms första designsamarbete.  

 

H&Ms tanke bakom designsamarbeten grundar sig på att alla individer ska ha möjlighet att få vara 

en del av mode. Genom dessa designsamarbeten kan det sägas att H&M har demokratiserat mode 

till en viss del. H&Ms vanliga konsumenter har nu möjlighet att köpa design, eftersom 

lågpriskedjan samarbetar med olika designers från högstatus modehus. Med design menar vi 

produkter designade av modeskapare från högstatus varumärken. H&M menar att design inte ska 

handla om pris, men ändå säljs kläderna i en begränsad upplaga och priset är ungefär tre gånger 

högre än H&Ms normala priser. Det här resulterar i att endast ett fåtal av H&Ms konsumenter 

verkligen har möjlighet att köpa plaggen. Kan det då sägas att det faktiskt sker en demokratisering 

                                                
6 Falk, K. (2011). Det svenska modeundret. (1:a utg.) Stockholm: Norstedts. s. 63f. 
7 Pham, J. (2017). Economics x Fashion: Why high-low designer collabs work, and why they don’t. The Economics 

Student Society of Australia. Hämtad från: http://economicstudents.com/2017/08/economics-x-fashion-high-low-

designer-collabs-work-dont/ (2019-04-16) 

http://economicstudents.com/2017/08/economics-x-fashion-high-low-designer-collabs-work-dont/
http://economicstudents.com/2017/08/economics-x-fashion-high-low-designer-collabs-work-dont/
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av mode genom dessa samarbeten och vad upplever konsumenten att den köper; är det H&M, 

design eller en blandning av dessa två, en hybrid?   

 

Uppsatsens fokus ligger på att diskutera modets påstådda demokratisering och konsumenters 

uppfattade symboliska värde kring H&Ms designsamarbeten. Har dessa samarbeten fått ett lägre 

upplevt symboliskt värde och förlorat exklusiviteten? Konsumentgruppen som undersöks är 

studenter vid Lunds Universitet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur konsumenterna upplever det symboliska värdet av H&Ms 

designsamarbeten och om de anser att konceptet är en form av demokratisering av mode. I och 

med att samarbetena är en del av en större och mer komplex utveckling inom modebranschen 

generellt, inleds analysen med en litteraturstudie av den påstådda processen av modets 

demokratisering. Därefter utgår studien från ett konsumentperspektiv, där konsumenterna är 

studenter vid Lunds universitet. Dessa studenter har fungerat som informanter i tre fokusgrupper, 

varav en student även intervjuades individuellt. Uppsatsen undersöker alltså konsumenternas 

personliga upplevda värde och är därmed en kvalitativ studie, där det empiriska materialet ligger 

som grund för analysen. Med syftet och diskussionen ovan som grund, besvaras följande 

forskningsfrågor: 

 

● Hur har den påstådda demokratiseringen av mode definierats och visats sedan 1950 och 

framåt? 

● På vilket sätt förhåller konsumenterna sig till H&Ms designsamarbeten som en 

demokratisering av mode?  

● Hur kategoriserar konsumenterna H&Ms designsamarbeten och hurdant symboliskt värde 

upplever de att samarbetena har?  

 

Den första frågan berör den påstådda demokratiseringen av mode och är grunden för 

litteraturanalysen. Frågan är nödvändig för att få en förståelse av fenomenet så att vi vidare kan 

analysera demokratiseringen i förhållande till konsumenternas upplevelse. Diskussionen fortsätter 

med hur konsumenterna kategoriserar produkterna från H&Ms designsamarbeten, alltså om 
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konsumenterna anser att de köper H&M eller design. Det här leder oss in på konsumenternas 

upplevda symboliska värde av designsamarbetena, som diskuteras och analyseras i den sista delen 

av analysen.  

1.2 Metod och material 

I den här delen av uppsatsen redovisas metodval samt dess fördelar och nackdelar. För denna studie 

lämpar sig en kvalitativ studie eftersom vi undersöker konsumenters upplevelse av ämnet. För att 

börja materialinsamlingen utfördes en enskild djupintervju och efter detta samlade vi ihop 

informanter till tre olika fokusgrupper. För att använda det insamlade materialet i analysen, görs 

en kvalitativ innehållsanalys och kompletteras med en litteraturstudie. 

1.2.1 Val av forskningsmetod 

I vetenskapliga studier finns det två forskningsmetoder att välja mellan, kvantitativ eller kvalitativ 

metod. I kvalitativa studier används metoder för att beskriva ett fenomen och för att ytterligare ge 

en bättre förståelse för fenomenet. Eftersom vi undersöker konsumenters upplevda värde och 

åsikter kring H&Ms designsamarbeten, lämpar sig en kvalitativ metod med fokusgrupper och 

djupintervjuer. Vi är alltså intresserade av informanternas mening och upplevelse, vilket innebär 

att vi kan utesluta en kvantitativ metod som ger resultat i form av siffror och statistik.8 

 

Fokusgrupper undersöker gruppreaktioner och är ett bra sätt att få igång en diskussion för att få 

fram olika synpunkter. Deltagarna får fritt diskutera åsikter, beteenden och attityder gällande 

ämnet som forskarna presenterar, som i sin tur blir det kvalitativa empiriska materialet.9 Det gäller 

att analysera vad deltagarna säger men även hur de förhåller sig till varandra. Fokusgrupper ger en 

inblick i hur bestämda normer blir accepterade och hur de styr diskussionen i gruppen.10  

 

Innan fokusgrupperna valde vi att ha en enskild djupintervju med en av våra deltagare i 

fokusgrupperna. Den här intervjun fungerade som en riktlinje för att få en klarare bild av vilka 

                                                
8 Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitativa Metoder: Från vetenskapsteori till praktik. (1:a utg.) Lund: 

Studentlitteratur. S. 13 
9 Kawamura, Y. (2011). Doing Research in Fashion and Dress: An Introduction to Qualitative Methods. (1:a utg.) 

Oxford & New York: Berg. s. 66 
10 Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 67f. 
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frågor som skulle ställas i fokusgrupperna. Vi använde oss av semistrukturerade frågor både i 

djupintervjun och i fokusgrupperna. Den här formen av metod ger oss en struktur till samtalet utan 

att det varken blir för strikt eller för öppet. Tack vare detta hade vi möjligheten att ställa frågor 

som dök upp under fokusgruppens diskussion och bidrog till att vi kunde leda samtalet i önskad 

riktning, utan att ta för mycket plats. Vi ville inte delta i diskussionen för mycket och inte heller 

påverka deras svar, utan önskade att informanterna tillsammans skulle komma in på de ämnen som 

undersöks.11 I appendix står frågorna som fungerade som grund till både djupintervjun och 

fokusgrupperna. 

 

För att kunna använda det ihopsamlade materialet, måste det först bearbetas och analyseras för att 

sedan kunna göra en kvalitativ innehållsanalys. Detta har gjorts genom transkribering och kodning. 

I transkriberingen gäller det att vara så noggrann som möjligt och hitta vad som sägs men även hur 

det sägs.12 Genom att lyssna på det inspelade ljudmaterialet från vår djupintervju och våra 

fokusgrupper i en nedsatt hastighet flera gånger, fick vi med så många detaljer som möjligt. Efter 

vi transkriberat klart skrev vi ut allt material och fortsatte med att koda materialet. I kodningen 

analyserades likheter och skillnader och på så vis kunde materialet reduceras och struktureras i 

olika kategorier.13 Dessa kategorier används för att strukturera upp analysen och varje del i 

analysen baseras på de olika kategorierna vi fått fram genom kodningen. För att vidare kunna 

använda det bearbetade empiriska materialet måste en litteraturstudie göras och den utgör första 

delen av analysen. Litteraturstudien är väsentlig eftersom uppsatsen diskuterar ett problematiskt 

begrepp som även informanterna diskuterade i fokusgrupperna. För att kunna använda det 

begreppet utifrån informanternas synvinkel måste begreppet alltså först klargöras och diskuteras 

med hjälp av litteratur.  

 

För att deltagarna skulle känna sig så bekväma som möjligt med att berätta om sina tankar och 

åsikter, var det viktigt för oss att utgå från etiska riktlinjer. Innan vi började intervjuerna frågade 

vi informanterna om tillstånd för att spela in diskussionerna, vilket samtliga samtyckte till. Det var 

viktigt att få fram att materialet endast skall användas av oss i forskningssyfte. Materialet finns 

både som en fysisk version och som ljudmaterial. De fysiska versionerna bevaras i säkert förvar 

                                                
11 Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 71f. 
12 Fejes, A. & Thornberg, R. (2009). Handbok i Kvalitativ Analys. (1:a utg.) Stockholm: Liber. S. 157f. 
13 Ibid., s. 33 
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och ljudmaterialet bevaras på en dator och mobiltelefon, som båda kräver personliga lösenord för 

att låsas upp. När uppsatsen är ventilerad och godkänd destrueras materialet för att säkra 

informanternas anonymitet och integritet.14 Informanterna gav sitt samtycke till att använda 

materialet i den löpande texten och för att ta hänsyn till deras privata information används 

pseudonymer när vi citerar informanterna. All personlig information är på detta vis hanterat enligt 

Personuppgiftslagen.15 

 

Det är viktigt vi är kritiska till metodvalet och sättet vi tillämpar metoden. Olika faktorer kan 

påverka deltagarna i fokusgrupperna. För det första är det på många sätt en konstruerad diskussion. 

Vissa av deltagarna kanske känner en press till att prestera och leva upp till en viss förväntan. 

Eftersom vi har en modevetenskaplig bakgrund finns det en risk för att deltagare från andra 

discipliner är rädda för att säga något som kan verka fel, även om vi själva inte är med i 

diskussionen och försöker vara så neutrala som möjligt.16 Samma risk finns i sammansättningen 

av fokusgrupperna även om vi medvetet försökte sätta ihop grupper med deltagare från olika 

utbildningar. Trots detta hade två av grupperna en större representation av modevetare, vilket kan 

ha påverkat diskussionen och resultatet eftersom de i sin utbildning har läst specifikt om H&Ms 

designsamarbeten.17 Ytterligare ville vi ha med minst en man i varje fokusgrupp för att få fram 

manliga synpunkter, även om vi inte diskuterar konsumentens upplevelse utifrån ett 

genusperspektiv. 

 

Fyra av våra informanter är eller har varit anställda på H&M, vilket kan ge en större komplexitet 

i diskussionen eftersom de då har en färgad bild av företaget och varumärket. 

Anställningsförhållandet kan göra att informanternas relation till varumärket blir antingen mer 

positivt eller negativt beroende på hur de upplever sin arbetsmiljö. Det kan även tänkas att de inte 

vill säga något negativt eller kritiskt om sin arbetsgivare över huvudtaget.  

 

                                                
14 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den Kvalitativa Forskningsintervjun. (2:a utg.) Lund: Studentlitteratur. Ss. 78-

89 
15 Personuppgiftslag (1998:204) 
16 Justesen & Mik-Meyer, 2010, s. 68f. 
17 Ibid., s. 70 
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För oss är det viktigt att ha i åtanke var runt bordet alla sitter och hurdan miljö rummet har. 

Eftersom vi intervjuare satt bredvid varandra på ena sidan av bordet, finns risken att deltagarna 

upplevde att vi hade mer auktoritet än de. Vi ville även ha ett rum som var så neutralt som möjligt 

för att miljön inte skulle påverka stämningen i rummet. För att lätta på stämningen och få igång 

samtalet bjöd vi på fika. Det är även viktigt för oss att tänka på valet av kläder under 

fokusgrupperna. Om någon i rummet är klädd i ett plagg från ett av H&Ms designsamarbeten, 

finns risken att någon av deltagarna inte vågar säga vad de egentligen tycker. Ytterligare måste vi 

poängtera att resultaten vi fått är baserade på vad en liten grupp svenska studenter vid Lunds 

universitet svarat, varav många har liknande bakgrund. Det är därför viktigt att vara tydlig med att 

resultaten inte kan tillämpas på alla konsumenter. Resultatet hade troligtvis sett annorlunda ut om 

informanterna hade en annan bakgrund och ålder, vilket innebär att är forskningen inte generell. 

1.2.2 Material 

Eftersom vi började med en enskild djupintervju, där även samma informant deltog i en av 

fokusgrupperna, fick vi information om i vilken riktning fokusgrupperna skulle ledas och vilka 

frågor som skulle ställas. Fokusgrupperna gick i huvudsak ut på deltagarnas diskussion med 

semistrukturerade frågor som riktlinjer. Vi ville därför ta så lite plats som möjligt och endast ställa 

mer djupgående frågor eller leda samtalet vidare när det behövdes. Genom semistrukturerade 

frågor hade vi möjligheten att ställa frågor som väcktes hos oss samtidigt som vi lyssnade på 

fokusgruppernas diskussioner.18 Samma följdfrågor förekom nödvändigtvis inte i alla 

fokusgrupper, vilket innebar att diskussionerna i fokusgrupperna inte var identiska men följde 

samma teman.  

 

För att få ihop deltagare till våra fokusgrupper använde vi oss av vårt nätverk i Helsingborg och 

fick totalt 22 stycken deltagare, varav fem stycken var män och sjutton stycken var kvinnor. Alla 

deltagare var i åldern 21-27 år. Vi valde att kontakta dessa personer eftersom vi visste att de har 

någon form av kunskap om ämnet och kunde bidra till studien. Alltså var detta ett medvetet val. 

Det positiva med detta är att informanterna inte upplever oss ha mer auktoritet under intervjun och 

fokusgrupperna, samtidigt som gruppen är förhållandevis homogen när det gäller ålder och 

klassbakgrund. Alla deltagare är studenter på olika kandidatprogram vid Lunds universitet med 

                                                
18 Ibid., s. 71f. 
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undantag av en deltagare som läser på masternivå. Utbildningsinriktning var inte i fokus när vi 

kontaktade personerna, däremot var det ett krav från vår sida att deltagarna var studerande. Vi 

sammanställde medvetet ihop grupperna så att alla deltagare skulle känna några i gruppen från 

tidigare, även om detta inte är nödvändigt i en fokusgrupp. Detta gjordes för att vi ville få en så 

informell stämning som möjligt och att ingen deltagare skulle känna sig blyg för att uttala sig.19  

 

Den första fokusgruppen bestod av fem kvinnor och två män, varav männen och tre kvinnor läser 

modevetenskap och resterande två kvinnor läser strategisk kommunikation. I denna grupp var 

majoriteten modevetare med en speciell kunskap om ämnet, vilket kan ha påverkat diskussionen. 

Med tanke på att vi har samma bakgrund som informanterna, kan även det påverka resultatet i 

analysen.  

 

Den andra fokusgruppen bestod av sju kvinnor och en man. Tre av kvinnorna, samt mannen, läser 

strategisk kommunikation, två av kvinnorna läser service management, en kvinna läser 

modevetenskap och den sista kvinnan läser till socionom. Här var det en mer varierad blandning 

av deltagare med olika bakgrund, vilket kan resultera i en större variation när det gäller svaren.  

 

Den tredje fokusgruppen bestod av två män och fem kvinnor. Tre av kvinnorna och den ena 

mannen läser modevetenskap, den andra mannen läser strategisk kommunikation, en kvinna läser 

service management och den sista kvinnan läser ett magisterprogram inom marknadsföring och 

brand management. Även här var majoriteten av informanterna modevetare, vilket kan ha lett 

diskussionen i en bestämd riktning.  

 

I materialet ser vi däremot att alla grupperna hade liknande svar och berörde samma teman 

oberoende studieinriktning. Vi valde även att inte nämna specifika ord eftersom vi inte ville 

påverka informanternas svar. Målet var alltså att informanterna själva skulle komma in på vissa 

teman och diskutera dessa med varandra. De teman som intresserade oss var följande: 

demokratisering, kategorisering samt värde och hype.  

                                                
19 Ibid., s. 68 
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1.3 Avgränsningar 

I denna uppsats avgränsas studien till att undersöka unga konsumenter, närmare bestämt till 

åldrarna 21-27 år. Samtliga respondenter är studenter, bor i Sverige och studerar vid Lunds 

universitet. Anledningen till att vi valt denna grupp av människor är att de är en så kallad 

identitetssökande konsumentgrupp på modemarknaden. De har ofta fokus på sig själva och önskar 

en form av självrealisering som sker genom konsumtion och kläder. När unga vuxna konsumerar 

kläder, sker det av egen vilja och med egna pengar. De har alltså tagit en aktiv och självständig del 

i handlingen och fokuserar på sina egna önskningar.20 Ekonomin hos studenter är ofta begränsad, 

och H&M är därför något denna konsumentgruppen oftast har råd med. Våra informanter berättade 

att H&M är ett bra alternativ för studenter med en begränsad ekonomi och kallade sig själva för 

aktiva konsumenter på H&M.  

 

Ytterligare en avgränsning har gjorts då vi valt att endast undersöka H&M och deras samarbeten, 

även om liknande samarbeten mellan högstatus och lågstatus modevarumärken finns. Anledningen 

till att vi valt H&M är att de har gjort samarbeten flera år i rad och därför har mycket material att 

forska om. Många anser H&M vara trendsättare för konceptet, alltså samarbeten mellan hög- och 

lågstatusvarumärken, och kan därför visa hur fenomenet har utvecklats under de senaste 14 åren.21 

Vi har även avgränsat oss till H&Ms designsamarbeten och därför inte tagit med samarbeten de 

gör med till exempel artister. Undersökningen utgår från konsumenternas perspektiv, alltså 

svenska studenters perspektiv. 

 

I litteraturstudien har vi valt att avgränsa oss till en tidsperiod från 1950-talet och framåt när vi 

studerar demokratiseringen av modet. Orsaken är att uppsatsen i övrigt fokuserar på H&M, som 

grundades år 1947, och som sedan dess varit en deltagande aktör inom demokratiseringen av 

mode.22 Med andra ord går vi djupare in på hur den påstådda demokratiseringen generellt har 

utvecklats under H&Ms tid. 

                                                
20 Craik, J. (2009). Fashion: The Key Concepts.(1:a utg.) Oxford & New York: Berg. s. 215 
21 Rollet, M; Hoffmann, J; Coste-Manière, I & Panchout, K. (2013). The concept of creative collaboration applied to 

the fashion industry, Journal of Global Fashion Marketing, 4:1, 57-66, DOI: 10.1080/20932685.2012.753337. 

Hämtad från: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20932685.2012.753337?needAccess=true&redirect=1 

(2019-04-11) 
22 Gråbacke, 2015, s. 99 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/20932685.2012.753337?needAccess=true&redirect=1
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1.4 Bakgrund och forskningsöversikt 

För att kunna skriva en uppsats om samarbeten inom modebranschen, framförallt om H&M och 

deras designsamarbeten, är det viktigt att få en förståelse för forskningsfältet. Tidigare forskning 

ger oss en överblick över vad som redan har forskats om. Samtidigt  kan det vara till hjälp för vår 

studie eftersom det tillför andra synvinklar i vår analys. Det finns många studier som berör H&M 

och deras designsamarbeten, vilket  kan bero på att liknande samarbeten har blivit allt vanligare.23 

Vidare i denna del av texten redogörs bakgrund för samarbeten utifrån olika teoretikers perspektiv 

för att visa att samarbeten inte är ett nytt fenomen utan går långt bak i historien. Forskningar som 

berör högt och lågt mode, samarbeten mellan dessa och konkreta exempel på samarbeten inom 

modebranschen diskuteras därefter.   

1.4.1 Bakgrund för samarbeten 

Samarbeten mellan olika varumärken har sin början längre bak i historien. I slutet av 1930-talet 

arbetade modeskaparen Elsa Schiaparelli med olika artister, konstnärer och modeskapare. De så 

kallade “Lobster Dress” och “Shoe Hat” var kreationer som blev mycket omtalade och skapades 

tillsammans med konstnären Salvador Dalì.24 Samarbeten mellan modeskapare och konstnärer kan 

benämnas som en form av hybrid,  en blandning mellan två olika saker och i detta fall är det när 

mode och konst möts. Olika former av hybrider blev allt vanligare under 1900-talets andra hälft 

och var något som postmodernismen, en reaktion mot modernismen, präglades av. Det är svårt att 

veta exakt när perioden började eftersom källor säger olika men kan sägas börja runt mitten av 

1900-talet.25 Enligt Barbara Vinken sägs postmodernismen inom modebranschen börja runt 1960-

talet. Paris förlorade sin position som modehuvudstad och franska modeskapare förlorade sin 

makt. Samtidigt fick populärkulturen en större position i samhället, vilket även sågs i kläderna då 

London fick en ledande roll. Modeskapare hämtar inspiration från konst-, musik- och 

teaterhistorien.26 Exempelvis har Yves Saint Laurent inspirerats av konstnären Piet Mondrian och 

                                                
23 Mrad, M., Farah, M & Haddad, S. (2018). From Karl Lagerfeld to Erdem: a series of collaborations between 

designer luxury brands and fast-fashion brands. Hämtad från: 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fs41262-018-00146-2.pdf (2019-04-11) 

Rollet,  Hoffmann, Coste-Manière, & Panchout, 2013 
24 Breward, C. (2003). Fashion. (1:a utg.) Oxford: University Press. S. 73  
25 Fredric, J. (1991). Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Modernity, Durham: Duke University Press, 

1991. Hämtad från: 

https://books.google.se/books?id=oRJ9fh9BK8wC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false (2019-05-22) s. 1 
26 Breward, 2003, ss. 88, 152 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1057%2Fs41262-018-00146-2.pdf
https://books.google.se/books?id=oRJ9fh9BK8wC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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skapat “Mondrian Collection” år 1965.27 Den här formen av hybrid fortsatte växa på 1980-talet, 

när bland annat konstnären Cindy Sherman samarbetade med Commes des Garcons och 

konstnären Richard Prince samarbetade med modeskaparen Jean-Paul Gaultier.28 Dessa 

samarbeten kan beskrivas som inter-industriella samarbeten eftersom det handlar om ett samarbete 

mellan olika branscher.  

 

Det var även nu som massproduktion blev allt vanligare och ett konsumentsamhälle växte fram.29 

Mode blev en samproduktion mellan skapare och bärare.30 Postmode är en sorts antimode, en 

blandning av olika stilar, en hybrid och som förklarats i stycket ovan.31 Det handlar inte längre om 

historicism, utan tolkas numera parallellt utifrån olika perspektiv. Mode är ett effektivt sätt att 

sudda ut det förflutna genom dess återupplivning.32 Även Vinken skriver om hur de 

postmodernistiska modeskaparna blandar olika kulturella och historiska stilar, vilket också sker då 

modeskaparna samarbetar med H&M. Det blir en blandning av två kulturer, av högt och lågt mode, 

och enligt Vinken blir samarbeten ett sätt att demokratisera modet och göra det tillgängligt för 

flera.33 

 

Vad gäller Sverige började en form av hybrid synas på 1950-talet, då Nordiska Kompaniet, vidare 

benämnt som NK, franska avdelning hade sin storhetstid. NK köpte licens för att sy upp plagg 

efter välkända franska designers, vilket gynnade båda parter. Detta är ett samarbete mellan varuhus 

och designers och ett så kallat intra-industriellt samarbete.34 NKs franska avdelning erbjöd det 

parisiska modet i Sverige till ett lägre pris och det svenska folket hade nu möjligheten att köpa 

franskt mode.  

 

På mitten av 1980-talet var det flera mindre svenska designers som samlade sig under namnet 

Designers United of Sweden. Anledningen till grupperingen var att hög konkurrens från stora 

                                                
27 Breward, 2003, s. 87f 
28 Lynge-Jorlén, A. (2017). Niche Fashion Magazines: Chasing the Shape of Fashion. (1:a utg.) London & New 

York: I. B. Tauris.  s. 40f. 
29 Mendes, V. & de la Haye, A. (2010). Fashion since 1900 (2:a utg.) London: Thames & Hudson. s.158 
30 Vinken, B. (2005, eng. övers.). Fashion Zeitgeist: Trends and Cycles in The Fashion System. (1:a utg.) Oxford & 

New York: Berg. s. 35 
31 Ibid., s. 63. Se även Jennifer Craik, 2009, s. 333 
32 Vinken, 2005, s 68 
33 Ibid., s 61-76  
34 Gråbacke, 2015, ss. 37-42 
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företag, som H&M, gjorde det svårt för mindre designers att synas. Gruppen ville visa fram och 

stödja unga svenska designers, samt skapa en debatt kring mode. Samarbeten mellan olika 

designers i gruppen var ett viktigt sätt att lyfta fram de olika designers och få uppmärksamhet.35  

1.4.2 Forskningsöversikt 

I den här delen redogörs hur forskningsläget ser ut gällande ämnet som denna uppsats handlar om. 

Vi ger en översikt över högt och lågt mode, definitionen av samarbete och vad det innebär samt 

konkreta exempel på studier som berör samarbeten inom modebranschen ur ett 

konsumentperspektiv. 

1.4.2.1 Högt och lågt mode 

Eftersom vår studie om H&Ms designsamarbeten diskuterar högt och lågt mode, vill vi redovisa 

skillnaden mellan dessa. Sociologen Georg Simmel och hans forskning om trickle-down 

fenomenet visar att det är högmode som är ledande och som driver modet framåt.36 Jennifer Craik, 

doktor i filosofi, kompletterar Simmels teori och visar att det även kan talas om en trickle-up teori, 

och tar hjälp av antropologen Ted Polhemus. Detta går ut på att högre klasser inspireras av mode 

och uttryck från lägre klasser. Craik skriver även om hur olika varumärken förhåller sig till olika 

segment på marknaden.37 Diskussioner om upp- och nedsippring av mode var inte ett 

återkommande tema i fokusgrupperna och är därför inte relevant för studien.  

 

Konsthistorikern Christopher Breward samt Valerie Mendes och Amy de la Haye, båda med textil 

och dräkthistorisk bakgrund, diskuterar hur det västerländska modet har utvecklats och ger bland 

annat med exempel på hur mode har blivit allt mer demokratiskt. De diskuterar först och främst 

lyxvarumärken och nämner hur de utvecklats genom historien.38 Båda forskningarna används 

aktivt i litteraturstudien.  

 

                                                
35 Falk, 2011, s. 81 
36 Simmel, G. (1904, sv. övers. 2012). ”Modets filosofi”. Ingår i: Aisthesis. Estetikens historia, del 1. Red: Sara 

Danius, Cecilia Sjöholm & Sven-Olov Wallenstein. Stockholm: Thales. s. 510 
37 Craik, 2009, s. 107 
38 Breward, 2003 

Mendes & de la Haye, 2010 
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Sociologen Yuniya Kawamura har forskat om mode som system och diskuterar bland annat modets 

väktare. Det är dessa som bestämmer vad som kan kategoriseras som mode och vad som klassas 

ha en hög modegrad, respektive låg modegrad.39 Denna forskningen tar även den svenska 

modevetaren Karin Falk upp i sin bok Det Svenska Modeundret. Boken och forskningen handlar 

om hur svensk modeindustri har utvecklats och blivit så pass stor internationellt som den är i dag.40 

Detta temat diskuterar och förklarar även den svenska ekonomen Carina Gråbacke i Kläder, 

Shopping och Flärd: Modebranschen i Stockholm 1945-2010.41 Både Falk och Gråbacke skriver 

hur olika svenska varumärken har arbetat på marknaden och siktat in sig som antingen ett 

högstatus- eller lågstatusvarumärke. Båda använder H&M som ett exempel i sina böcker. Falk och 

Gråbacke är relevanta för litteraturstudien, medan Kawamura är relevant i förhållande till analysen 

av konsumentperspektivet. 

1.4.2.2 Samarbeten 

När det gäller samarbeten kan det diskuteras både som intra-industriella och inter-industriella. Det 

förstnämnda begreppet innebär att samarbeten görs mellan varumärken inom samma bransch, 

medan det andra begreppet innebär att samarbeten görs mellan varumärken från olika branscher. 

Inter-industriella samarbeten hänvisas också som co-market alliances på engelska medan intra-

industriella samarbeten i detta fall hänvisas som modesamarbeten.42 Vidare i forskningsöversikten 

diskuteras modesamarbeten ur olika forskares perspektiv. 

 

En studie gjord av Tim Jackson, med bakgrund i marknadsföring för lyxvarumärken i 

modebranschen, visar att samarbeten mellan lågpriskedjor och lyxvarumärken tidigare har setts 

som riskfyllda eftersom de har kunnat skada lyxvarumärkets image och exklusivitet.43 Tack vare 

en förändrad lyxmodemarknad och en så kallad demokratisering av lyxmode, har sådana här 

samarbeten blivit mer kända och accepterade i modebranschen. För att ett samarbete ska vara 

                                                
39 Kawamura, 2005, s. 80 
40 Falk, 2011 
41 Gråbacke, 2015 
42 Ahn, S., Kim, H. & Forney, J. A. (2010). Fashion collaboration or collision?: Examining the match‐up effect in 

co‐marketing alliances.  Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal. Vol. 14, Nr. 1, 

ss. 6-20. S. 6f. Hämtad från: https://doi.org/10.1108/13612021011025401 (2019-05-14) 
43 Jackson, T. (2004). A Contemporary Analysis of Global Luxury Brands. Bruce, M., M. Moore, C. & Birtwistle, 

G. (red.) International Retail Marketing: A Case Study Approach. (ss. 155-169) (1:a utg.) Oxford: Elsevier 

Butterworth-Heinemann.  

https://doi.org/10.1108/13612021011025401
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framgångsrikt måste det gynna båda aktörerna i samarbetet och enligt lyxmodekonsulten Uché 

Okonkwo, krävs ett strategiskt syfte bakom samarbetet. Målet med ett samarbete är att höja 

varumärkeskapitalet, genom att använda sig av det andra varumärkets marknad och målgrupp.44 

Oeppen, doktorand inom marknadsföring och strategi, och Jamal, universitetslektor inom samma 

ämne, skriver i sin forskning att modeindustrin är en svår och dynamisk marknad med hög 

konkurrens. För att ett varumärke ska stå ut på den komplexa marknaden, krävs innovativa och 

intressanta idéer. Därför görs samarbeten mellan två oväntade aktörer, där den ena aktören befinner 

sig på en lågstatusmarknad och den andra aktören på en högstatusmarknad, för att behålla en hög 

varumärkesmedvetenhet.45 Produkten eller kollektionen som skapas i samarbetet, görs oftast i en 

så kallad limited edition på engelska, som då innebär att kollektionen produceras i en begränsad 

upplaga är tillgänglig under en begränsad period. Enligt marknadsförings- och modeforskarna 

Shen, Choi och Chow ger detta en illusion av att produkten eller kollektionen är mer exklusiv och 

värdefull.46 

 

Det finns både positiva och negativa effekter med intra-industriella samarbeten. De positiva 

effekterna kan vara att den nya produkten eller kollektionen som skapas i samarbetet anses ha en 

högre kvalitet, vara mer unik och skapar ett stort begär bland konsumenter. Enligt Desai och Keller, 

som är doktor inom marknadsföring respektive professor och författare inom marknadsföring och 

branding, hade en sådan produkt eller kollektion inte varit möjlig att skapa utan samarbetet. 

Varumärkena får även en större medvetenhet på marknaden, nya konsumentgrupper och ett högre 

värde, speciellt det varumärket från en lågstatusmarknad.47 De positiva effekterna fungerar i sin 

tur som en differentiering på marknaden mot konkurrenterna menar Uggla, som är docent inom 

strategisk brand management.48 Vidare skriver Desai och Keller att en så kallad “spill over” effekt 

                                                
44 Okonkwo, U. (2007) Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. (1:a utg.) Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. s. 170f.  
45 Jamal, A. & Oeppen, J. (2014). Collaborating for success: managerial perspectives on co-branding strategies in 

the fashion industry. Journal of Marketing Management. Vol. 30, Nr. 9–10, ss. 925–948. Hämtad från: 

http://dx.doi.org/10.1080/0267257X.2014.934905. (2019-05-14) 
46 Shen, B., Choi, T-M., Chow, P-S (2017). Brand Loyalties in Designer Luxury and Fast Fashion Co-branding 

alliances. Journal of Business Research. Vol. 81, s. 173-180. Hämtad från: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317302138?via%3Dihub (2019-05-14) 
47 Desai, K. K. & Keller, K. L. (2002). The Effects of Ingredient Branding Strategies on Host Brand Extendibility. 

Journal of Marketing. Vol. 66, Nr. 1, ss. 73-93 Hämtad från: 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1509/jmkg.66.1.73.18450 (2019-05-14) 
48 Uggla, H. (2005). Creating Strategic Brand Alliances. (1:a utg.) Karlshamn: Lagerblads tryckeri.  

http://dx.doi.org/10.1080/0267257X.2014.934905
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317302138?via%3Dihub
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1509/jmkg.66.1.73.18450
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kan ske, vilket innebär att företagen tillåter dra nytta av varandra.49 Om ett samarbete inte ses som 

lyckat, finns risken att varumärkena i samarbetet får ett lägre varumärkeskapital och förlorar 

därmed värde. Enligt ekonomerna Helmig, Huber och Leeflang kan detta ske om de två aktörerna 

i samarbetet inte matchar varandra eller om den ena aktören uppfattas som sämre och har ett lägre 

värde, kan det i sin tur påverka den andra aktören på ett negativt sätt i samarbetet.50 

 

Dessa tidigare forskningar har gett oss en förståelse för vad som är viktigt att tänka på när vi 

analyserar H&Ms designsamarbete utifrån konsumenternas upplevelse. Eftersom alla ovanstående 

forskningar har diskuterat Jean-Noël Kapferer, använder vi hans resultat som en samlande teori. 

Därför hänvisar vi inte aktivt till de ovanstående forskningarna i texten. 

1.4.2.3 Konsumentperspektiv 

Till följande visas några exempel på studier som forskat om H&M och deras designsamarbeten. 

Anne Peirson-Smith, disputerad expert på varumärkeskommunikation, har forskat om 

konsumentens uppfattning av H&Ms designsamarbeten som en marknadsföringsstrategi. Hennes 

forskning har utförts i Hong Kong och baseras på konsumenter i Hong Kong. Resultatet delades 

upp och diskuteras utifrån åtta olika kategorier: Samarbeten som begränsad upplaga, som prisvärd 

lyx, glamour och livsstilsträvanden, kvalitet, unikhet, modearv, designprincip och gåvan att ge. 

Konsumenterna i undersökningen var övervägande positiva till H&Ms designsamarbeten.51 I en 

studie gjord vid Adnan Kassar School of Business i Libanon, har forskarna Mona Mrad, Maya F. 

Farah och Stephanie Haddad, alla med doktorsgrad i marknadsföring, utgått från hur engelska 

lyxkonsumenters syn på lyxvarumärken har förändrats efter ett samarbete med H&M. Resultatet 

visar att lyxkonsumenternas uppfattning av designern som samarbetat med H&M blev sämre efter 

samarbetet. Därför menar forskarna att det vore tryggare för ett lyxvarumärke att utöka sitt eget 

sortiment i stället för att samarbeta med lågpriskedjor och på det sättet nå en större 

konsumentgrupp.52 Den vetenskapliga artikeln The concept of creaive collaboration applied to the 

                                                
49 Desai, K. K. & Keller, K. L., 2002 
50 Helmig, B., Huber, JA. & Leeflang, (2008). Co-branding: The State of Art. P.S.H. Schmalenbach Business 

Review. Vol. 60, Nr. 4, ss. 359-377. Hämtad från:  https://doi.org/10.1007/BF03396775 (2019-05-14) 
51 Peirson-Smith, A. (2014). Comme on down and Choos your shoes: A study of consumer responses to the use of 

guest fashion designers by H&M as a co-branded fashion marketing strategy. I Hancock, J.H., Manlow, V., 

Muratovski, G. & Pierson-Smith,A. (red.) Global Fashion Brands: Style, Luxury & History (ss. 57-81). Bristol: 

Intellect 
52 Mrad, M., Farah, M. F. & Haddad, S., 2018 

https://doi.org/10.1007/BF03396775
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fashion industry skriven av Margaux Rollet, Jonas Hoffmann, Ivan Coste-Manière & Katrina 

Panchout riktar in sig på två av H&Ms designsamarbeten och jämför dessa utifrån tio 

djupintervjuer med enskilda personer. Forskningsresultatet visar att om samarbetsstrategin är 

välutförd och båda varumärkens visioner och värderingar framhävs, har konsumenterna sannolikt 

en positiv inställning till samarbetet.53   

 

De ovannämnda tidigare studierna visar hur vi kan differentiera oss för att bidra med något nytt på 

forskningsfältet. Studierna används huvudsakligen som bakgrund och stöd men hänvisas till där 

möjligt. Vår studie baseras på studenter i Sverige och är skriven år 2019, vilket skapar en 

differentiering. Modebranschens tempo ökar och därmed kan stora förändringar ske på kort tid.  

1.5 Teoretiskt ramverk 

Genom att studera mode fås kunskap om hur människor samspelar och förhåller sig till varandra. 

Det hjälper oss att förstå vilka konsekvenser och vilken påverkan det har på vårt dagliga liv, både 

lokalt och globalt. Den akademiska forskningen om kläder och mode använder sig av det förflutna 

och det nuvarande för att förutspå framtida trender och beteenden.54 Teorier som hjälper oss att 

förstå mode som fenomen är nödvändiga för att kunna forska djupare inom ett särskilt ämne.  

 

Efter att ha samlat ihop allt empiriskt material genom en djupintervju och tre fokusgrupper, har 

några relevanta teorier kunnat appliceras på uppsatsen. Eftersom modevetenskap är ett 

tvärvetenskapligt ämne, används teorier från olika discipliner. Nedan presenteras och redogörs för 

de olika teorierna.  

1.5.1 Jean-Noël Kapferers teori om branding  

För att analysera och diskutera varumärken, samarbeten inom modebranschen och informanternas 

upplevelse av detta, används Jean-Noël Kapferers teori om brand management. Kapferer är en 

fransk professor inom management och arbetar även som konsult inom brand management. Enligt 

Kapferer har alla forskare en egen version av definitionen av brand, eller varumärke som används 

                                                
53 Coste-Manière, I., Hoffmann, J., Panchout, K., & Rollet, M. (2013). The concept of creative collaboration applied 

to the fashion industry. Vol. 4, Nr.1, ss. 57-66. Hämtad från: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20932685.2012.753337 (2019-04-11) 
54 Reilly, A. (2014). Key Concepts for the Fashion Industry (1:a utg.) London & New York: Bloomsbury. S. 9 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20932685.2012.753337
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20932685.2012.753337
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20932685.2012.753337


17 

vidare i uppsatsen. Detta gör det problematiskt för oss att ge en exakt definition.55 I boken Märken 

och människor använder författarna Anders Bengtsson och Jacob Östberg sig av American 

Marketing Associations som källa för att definiera begreppet varumärke:  

 

A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller’s good 

or service as distinct from those of other sellers. The legal term for brand is 

trademark. A brand may identify one item, a family of items, or all items of that 

seller. If used for the firm as a whole, the preferred term is trade name.56 

 

Ett varumärke kan alltså beskrivas som ett särskiljande namn eller en symbol med syfte att 

identifiera produkter eller tjänster från en eller flera säljare. Varumärkets egenskaper ska hjälpa 

till att åtskilja en produkt eller tjänst från andra produkter.57  

 

Det är viktigt för ett varumärke att skapa och behålla en stark position på marknaden och detta 

görs bland annat genom en stark varumärkesmedvetenhet hos konsumenterna. För att det här ska 

ske krävs det att varumärket har ett bra koncept, en bra identitet och genom sitt speciella koncept 

skiljer sig från andra på marknaden. Detta leder i sin tur till varumärkeskapital, brand equity på 

engelska, som handlar om konsumenters lojalitet till, kännedom om och upplevda kvalitet hos 

varumärket. Det här används för att beskriva varumärkets värde på marknaden.58 Med andra ord 

handlar det om konsumenters förhållande till varumärke och varumärkets egna potential till 

värdeskapande.  

 

När det gäller intra- och inter-industriella samarbeten, vars definition finns i bakgrund och 

forskningsöversikt delen, är det viktigt att varumärken som samarbetar matchar varandra.  I sin 

bok The New Strategic Brand Management skriver Kapferer om vad han kallar för co-branding, 

alltså varumärkessamarbete, som ett svar på behovet av tillväxt. Sådana här intra-industriella 

samarbeten i modebranschen sker då ett företag vill göra något nytt men inte klarar av att göra det 

på egen hand. Varumärken som samarbetar måste komplettera varandra även om de är från olika 

marknader och när ett bra samarbete sker, gynnar det båda parterna. Ofta görs samarbeten i en 

                                                
55 Kapferer, J.N. (2012). The New Strategic Brand Management. (5:e utg.) London: Kogan Page. s. 7 
56 Bengtsson, A. & Östberg, J. (2011). Märken och Människor. (2:a utg.) Lund: Studentlitteratur. S. 7 
57 Ibid., s. 8 
58 Kapferer,  2012, s. 16f. 
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begränsad upplaga och på så vis skapas en sorts buzz, eller hype. Sådana här samarbeten hjälper 

varumärken att nå ut till nya kundsegment och på så vis besvara allt fler konsumenters begäran, 

öka försäljning, få mer uppmärksamhet och slutligen få ett ökat varumärkeskapital.59 Om 

varumärkena i ett samarbete inte matchar varandra, finns risken att parterna får ett lägre värde. 

1.5.2 Pierre Bourdieus teori om kapital och modefältet 

Pierre Bourdieu är en fransk sociolog som forskat kring mode och konsumtion. I sin teori skriver 

han om olika kapital, såsom ekonomiskt, kulturellt, socialt och symboliskt kapital, men även om 

habitus, smak, distinktion och fält. I denna uppsats används alla nämnda kapital. Det ekonomiska 

kapitalet handlar om ekonomins spelregler men även om människans ekonomiska situation. 

Kapitalet hänger mycket ihop med det symboliska kapitalet eftersom båda är relaterade till en 

marknad, i detta fall en modemarknad. Det kulturella kapitalet handlar bland annat om smak och 

förmågan att klä sig rätt i olika sociala sammanhang.60 Socialt kapital handlar om relationer en 

person har tillgänglig genom relationer och nätverk. Ett högt socialt kapital på modefältet innebär 

att personen känner flera viktiga agenter på fältet. Samtidigt kan det sociala kapitalet visas i form 

av kläder och att en individ klär sig i enlighet med en grupp för att känna tillhörighet.61 Symboliskt 

kapital skapas då det ekonomiska och kulturella kapitalet tillsammans utgör en form av värde.62 

Det symboliska kapitalet kan ses som ett sätt att uttrycka sig på, i detta fall visuellt, som i rätt 

sammanhang ger personen en högre status. När individen har tillräckligt högt ekonomiskt kapital 

och kunskap om hur en ska klä sig, alltså ett kulturellt kapital, uttrycks det symboliska kapitalet.  

 

Habitus är ett system av olika dispositioner, som i sin tur tillåter människan att agera och tänka i 

det sociala fältet. En individs habitus styr människans åsikt gällande olika saker och uttrycks i 

praktiken, till exempel genom smak och preferenser. Genom en individs habitus skapas förmågan 

att finna distinktioner, alltså kunskapen att känna till särskilda saker.63 Det kan även förklaras som 

ränder som sitter i. Har en individ växt upp med ett särskilt varumärke på en specifik produkt, 

                                                
59 Kapferer,  2012, ss. 143-145 
60 Holmberg, 2008, s. 209 
61  Bourdieu, P. (1986). Kultursociologiska texter. (2:a utg.) Stockholm: Salamander. ss. 104-106 

Holmberg, 2008, s. 209 
62 Bourdieu, 1986, s. 79f 
63 Ibid., s. 243 

Holmberg, 2008, ss. 210-212 
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kommer förmodligen denna individ inte börja agera på annat sätt senare i livet utan fortsätter 

använda samma varumärke på produkten livet ut.  

 

Bourdieu diskuterar även ett begrepp som han kallar för fält, som består av definierad grupp 

människor och institutioner som alla har något gemensamt. Inom modefältet finns så kallade 

agenter med ett specifikt symboliskt kapital, så som kläddesigner, butikskedjor modeller och 

moderedaktörer. Inom ramen för fältet diskuteras vad som är bra mode och vem som skall ha 

möjligheten att säga vad just bra mode är.64 Agenterna på fältet skapar tillsammans ett symboliskt 

värde för en produkt. Modeskaparens makt ligger i att kunna sätta ihop och uttrycka alla intryck 

som skapas av agenterna på fältet. Klädkedjor som inte har en egen designer, som till exempel 

H&M, jobbar med kreatörer för att skapa en begränsad upplaga av en viss kollektion. Det sker en 

överföring av ett symboliskt kapital från ett fält till ett annat.65 Bourdieus teori används för att 

diskutera vad som påverkar informanternas upplevelse av samarbeten men även hur samarbeten 

fungerar. Eftersom Bourdieus teori är skriven år 1986 kompletteras denna med nyare teorier av 

Kapferer och Aspers, vars teori presenteras i följande stycke. 

 

1.5.3 Patrik Aspers teori om värde & status- och standardmarknader 

Den svenska sociologen Patrik Aspers har forskat om den sociala strukturen och värde inom det 

ekonomiska området. Han beskriver värde som en social konstruktion där, bland annat produkter 

och upplevelser rangordnas i förhållande till varandra.66 Det finns olika former av värde, som 

ekonomiskt, etiskt och symboliskt. Oavsett vilken typ av värde det handlar om, fungerar värde 

som ett sätt att guida människan och att skilja bra från dåligt. För att ett värde ska bli säljbart, 

måste det först bli definierat socialt som något värdefullt och sedan skapas ett delat värde.67  

                                                
64 Bourdieu, 1986, s. 95 

Holmberg, 2008, s. 211 
65 Holmberg, 2008, s. 218 
66 Aspers, P. (2010). Orderly Fashion: a sociology of markets. (1:a utg.) Oxford: Princeton University Press. s. 15f. 
67 Aspers, P. (2008). Analyzing Order: Social Structure and Value in the Economic Sphere. International Review of 

Sociology, Vol. 18, Nr. 2, ss. 301-316, s. 304 Hämtad från: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=925f23ba-e2e8-4be8-9af2-

d9de7460f65c%40sessionmgr102 (2019-05-04) 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=925f23ba-e2e8-4be8-9af2-d9de7460f65c%40sessionmgr102
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=925f23ba-e2e8-4be8-9af2-d9de7460f65c%40sessionmgr102
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En marknad är enligt Aspers en plats där ett utbyte sker och består av olika aktörer, nämligen en 

köpare och minst två säljare.68 I den här uppsatsen diskuteras den marknad som Aspers kallar för 

fixed-role market på engelska, vilket betyder att de ekonomiska aktörerna, köparna och säljarna 

har permanenta roller.69 Olika marknader är baserade på olika värden, både utifrån vad säljarna 

står för men också utifrån hur samhället normativt rangordnar aktörerna. Även detta är en social 

definitionsprocess.70 Vidare kan marknader delas in i status- och standardmarknader. 

Statusmarknaden ligger på en stabilt högre nivå och har ett högre värde, både ekonomiskt och 

socialt, än vad standardmarknaden har. När en individ köper något från statusmarknaden, köper 

individen något mer än själva produkten, ett slags symboliskt värde. Standardmarknaden är i sin 

tur mer tillgänglig för alla eftersom den erbjuder varor med ett lägre ekonomiskt värde och erbjuder 

inget utöver själva varan.71 Aspers teori används i förhållande till diskussionen om olika 

marknader som de olika varumärken befinner sig på, samt hur värde skapas och upplevs. 

 

1.6 Disposition 

Vidare i texten följer analysen, som delats upp i tre olika delar. Den första delen är en 

litteraturstudie och diskuterar modets påstådda demokratisering och besvarar därmed den första 

forskningsfrågan. Den andra och tredje delen grundar sig på det empiriska materialet, som samlats 

in genom en kvalitativ metod. Teorierna som presenterats i det teoretiska ramverket, används 

regelbundet i hela analysen. De två sista delarna besvarar alltså de två återstående 

forskningsfrågorna, där den andra frågan besvaras i den andra delen och den sista frågan besvaras 

i den tredje delen.  

                                                
68 Aspers, 2010, s. 11 
69 Aspers, P. (2007). Theory, Reality, and Performativity in Markets. The American Journal of Economics and 

Sociology, Vol. 66, Nr. 2, ss. 379-398, s. 380. Hämtad från: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=815006cb-0920-4103-95fb-

41a8f147e8d6%40sessionmgr103 (2019-05-04) 
70 Aspers, 2010, s. 13f 
71 Ibid., s. 16 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=815006cb-0920-4103-95fb-41a8f147e8d6%40sessionmgr103
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=815006cb-0920-4103-95fb-41a8f147e8d6%40sessionmgr103
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2 Analys 

2.1 Hur har den påstådda demokratisering av mode definierats och visats sedan 

1950 och framåt? 

Som diskuterat i problemdiskussionen är begreppet modets demokratisering tämligen 

svårförklarligt. Som Karin Falk skriver i sin bok Det svenska modeundret finns det ingen tydlig 

definition på ett demokratiskt mode.72 Eftersom den påstådda demokratiseringen handlar om mer 

än endast samarbeten, diskuteras begreppet ur både ett europeiskt och ett svenskt perspektiv i 

följande kategorier: design, lokalisering och försäljningskanaler, genus samt arbetsmässigt. H&M 

kan sägas vara en del av den påstådda demokratiseringen och lyfts därför fram som exempel under 

några av rubrikerna. 

2.1.1 Design 

Ända fram till mitten av 1900-talet var de parisiska modehusen kända för sin haute couture design. 

Haute couture är handgjorda och skräddarsydda kreationer som endast var gjord för modehusens 

rikaste och mest exklusiva kunder.73 Från och med andra hälften av 1900-talet började couture 

modehusen skapa det som kallas för prêt-à-porter, som är en billigare och simplare version av 

modeskaparnas haute couture design. Även om det är en billigare version av couturen är det 

fortfarande dyrare och finare än det massproducerade konfektionsmode. Målgruppen för prêt-à-

porter var en mer ungdomlig och något förmögen konsument.74 År 1958 expanderade Pierre 

Cardin sitt varumärke genom prêt-à-porter och var den första parisiska modeskaparen att göra 

detta. Hans prêt-à-porter kollektioner såldes i olika varuhus i Frankrike, Italien och Tyskland. 

Ytterligare breddade han sitt modehus år 1960 genom att licensiera överenskommelser för 

herrskjortor och slipsar.75 Cardins varumärke ansågs inte som exklusivt längre och La Chambre 

Syndicale de la Couture Parisienne relegerade honom från föreningen för att ha lanserat prêt-à-

porter. Detta betydde att han inte längre fick producera haute couture.76 Trots detta följde flera 

modeskapare Cardins fotspår och började producera sina egna prêt-à-porter kollektioner. Genom 

                                                
72 Falk, 2011, s. 66 
73 Craik, 2009, s. 328 
74 Breward, 2003, s. 57 
75 Craik, 2009, s. 224f. 
76 Breward, 2003, s. 258 
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prêt-à-porter behåller modeskaparna sin egna stil men skapar numera lyxdesign i 

standardstorlekar. Med lyxdesign menas de produkter som är av finare och bättre kvalitet, har ett 

högre pris än genomsnittet och är något många drömmer om. Lyxmode skapas av modeskaparen 

och är inte konsumentorienterat. Det kan även förklaras som motsats till demokrati, som innebär 

att något är tillgängligt för alla.77  

 

En stor del av alla exklusiva modevarumärken har idag etablerat sina egna prêt-à-porter 

kollektioner, som även kallas för diffusion lines på engelska. Exempelvis har Prada etablerat Miu 

Miu och Chloé har etablerat See by Chloé.78 Diffusion lines är så kallade undermärken till 

varumärken och riktade till en yngre konsumentgrupp.79 Dessa diffusion lines bestod inte enbart 

av kläder, utan även av andra produkter som lämpade sig för hemmet, fritiden och underhållning. 

På 1970- och 1980-talet licensierade designers överenskommelser med producenter och 

distributörer för att skapa bland annat accessoarer, parfymer och smink, som senare kom att stå för 

den största delen av inkomsterna för modehusen. Den här kategorin av produkter öppnade upp 

dörrarna för nya marknader och bidrog till en stor varumärkesmedvetenhet bland folket men 

samtidigt fick detta negativa konsekvenser. Mode i olika former blev plötsligt tillgängligt tack vare 

diffusion lines och en bredare kategori av produkter. Den stora tillgängligheten av andra 

lyxprodukter bidrog till att haute couture blev omodernt.80 Haute couture blev endast gjord för ett 

fåtal människor och passade inte in i den moderna demokratiseringen.81 Samtidigt som haute 

couture blev omodernt förlorade även de varumärken som erbjöd diffusion lines sin status och fick 

ett sämre rykte. Återigen var det här ett resultat av en stor demokratisering, som i sin tur skapade 

en större efterfrågan på andra lyxvarumärken som inte hade breddat sitt varumärke i lika hög grad. 

De lyxvarumärken som nu var eftertraktade ansågs ha en högre status än de varumärken som 

skapat diffusion lines.82 Med andra ord kan en för stor demokratisering av varumärket vara skadligt 

om de vill behålla sin status på marknaden. 

  

                                                
77 Kapferer, 2012, s. 67 
78 Craik, 2009, s. 225 
79 Bourdieu, 1986, s. 80f. 
80 Craik, 2009, s. 225f. 
81 Steele, V. (1998). Paris Fashion: A Cultural History. (2:a utg.) Oxford: Berg. s. 282 
82 Craik, 2009, s. 225f. 
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För att diskutera demokratisering utifrån svenska Carina Gråbackes synvinkel, förklarar hon hur 

massproduktion och massdistribution av kläder är en viktig del av modets demokratisering. 

Ekonomin i Sverige efter andra världskriget växte starkt och snabbt.83 Den starka ekonomin 

resulterade i att den lägre samhällsklassen kunde köpa kläder som efterliknade den övre 

samhällsklassen och skillnaderna mellan klasserna blev på så vis mindre synliga. 

Individualiseringen bland konsumenterna växte och utbudet på marknaden var numera stort. Det 

här komplicerade modefältet samtidigt som det gav konsumenten större valmöjlighet. Det kan även 

förklaras som en förändring från svensk beklädnadsindustri till en svensk modeindustri.84 Sverige 

var på 1950-talet en ledande aktör inom modebranschen och höll en hög internationell nivå på 

fabrikstillverkad konfektion. Det svenska folket ansågs även vara världens mest välklädda folk.85 

Exporten visar att Sverige också syntes på modemarknaden och på det sättet fick möjlighet att 

konkurrera med andra internationella varumärken. På slutet av 1900-talet kan det sägas att 

modeindustrin fragmentiserades och globaliserades när skapandet och tillgängligheten blev allt 

lättare. Det var även nu som mode spred sig från de övre samhällsklasserna till de lägre och vice 

versa.86 Alltså är det här en tydlig form av hur design kan ses som en demokratisering.  

 

Samarbeten mellan olika aktörer på modemarknaden kan även ses som ett sätt att demokratisera 

mode. Tidigare i uppsatsen introducerades en historisk kontextualisering av samarbeten mellan 

aktörer från olika marknader. Dessa kallas för postmodernistiska hybrider och har skett mellan 

aktörer inom samma eller olika branscher. När H&M samarbetar med ett lyxvarumärke skapas en 

postmodernistisk hybrid, då dessa motsatspar smälts samman. Det blir en kombination av lågt och 

högt mode. I detta fall sker en demokratisering genom både ett klass- och spridningsperspektiv, 

om Falks syn på demokratisering appliceras. På det här sättet breddar designern sitt lyxvarumärke 

och ger en större grupp människor möjligheten att komma närmare designern och dennes 

lyxvarumärke. H&M som i vanliga fall befinner sig på en marknad med lägre status, förflyttas 

uppåt och kan eventuellt klassa sig som design. Även om priserna är högre än H&Ms vanliga priser 

är de fortfarande lägre än designerns egna varumärke. Varumärket blir på detta sätt tillgängligt för 
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flera klasser. När det kommer till spridningsperspektivet blir designerns varumärke, för en stund, 

tillgängligt i flera butiker och då även tillgängligt på internetbutiken.  

2.1.2 Lokalisering och försäljningskanaler 

Redan från mitten av 1600-talet började skapandet av myten om Paris som en ledande och 

diktatorisk makt inom mode. Myten gav med tiden Paris titeln modehuvudstad.87 Sedan mitten av 

1800-talet var det parisiska haute couture modet den dominerande förebilden på modemarknaden, 

något den gjorde fram till mitten av 1900-talet.88 Vid 1960 fick detta en vändning när en ny och 

ung generation av modedesigners från London trädde fram, med designern Mary Quant i ledning.89 

Den här rörelsen kallades för Swinging London.90 De Londonbaserade modeskaparna designade 

uppseendeväckande plagg, bland annat den berömda minikjolen som fick stor uppmärksamhet. 

Därmed blev London i centrum för modet och Paris förlorade sin diktatoriska makt.91 Den 

Londonbaserade designen hade ett mer ungdomligt uttryck och producerades som prêt-à-porter till 

ett överkomlig pris, i jämförelse med den parisiska haute couturen. 1960-talets mode hade även en 

stark koppling till populärkulturen och särskilt till musik.92 Det går även att se starka kopplingar 

till konst och teater i modet.93 Mode gick därmed från att vara haute couture och en sorts högkultur, 

till att vara en del av populärkulturen och att vara ett mode för alla.  

 

Mot 1970-talet blev även New York och Milano stora modestäder.94 Gråbacke skriver att de nya 

modestäderna hade ett annorlunda arbetssätt i förhållande till Paris; de parisiska modehusen vände 

sig till en elit, medan andra europeiska modehus vände sig till modemedvetna kunder, dock med 

en god ekonomi. Det finns alltså flera faktorer som visar att Swinging London kan ses som en 

demokratisering av mode. Först ändrades maktaspekten från en diktatorisk modestad till flera olika 

städer, som i sin tur ledde modet framåt. Eftersom modet blev en del av populärkulturen ser vi 

även att mode blev tillgängligt för en större grupp, särskilt för ungdomar. Till slut kan 

                                                
87 Steele, 1998, s. 3, 5, 21 
88 Breward, 2003, s. 28 
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91 Steele, 1998, s. 277 
92 Mendes & de la Haye, 2010, ss. 176 - 183 
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demokratiseringen ses i samband med att konsumenten fick en större makt. Allt fler designers 

växte fram, vilket bidrog till att även kunden fick ett större utbud. Det blev därför viktigt för 

designers att ta hänsyn till kundens åsikt för att skapa och behålla en så stor kundgrupp som 

möjligt. Från och med 1960 växte flera röster fram och kan ses som en demokratisering av mode. 

 

I slutet av 1950-talet var Sveriges beklädnadsindustri lokaliserad främst i storstäder eftersom dessa 

hade en utpräglad stadsindustri. De städer som hade störst produktion var Göteborg, Stockholm 

och Malmö, där den främsta arbetskraften var kvinnor. Även Borås hade en stor produktion. På 

1960-talet var Stockholm Sveriges största industristad men förlorade sin position då verksamheten 

expanderade till mindre och mellanstora städer med lägre tillverkningskostnader.95 Enligt Barbara 

Vinken finns lyxmode endast i storstäder, eftersom lyxvarumärken kopplas till globala 

modestäder.96 Lyxmode kom till Sverige tack vare ett behov av att vara en del av den globala 

modevärlden. I Stockholm fanns tecken på en imitationseffekt inom mode och klasser, som ofta 

sker i tätbefolkade storstäder. Därför kan lyxmode i Sverige i första hand kopplas till Stockholm. 

Exempel på detta är NK, som öppnade sin franska avdelning och erbjöd kläder uppsydda enligt 

fransk design.97 Vidare kan kopplingen mellan lyxmode och Stockholm synas genom att butiker 

och shoppingcenter öppnades på noggrant utvalda platser i staden. Lokaliseringen var viktig för 

att locka kundgrupper med en fin smak av mode att shoppa i Stockholm istället för utomlands.98 

Urbaniseringen av mode har en dubbelhet i förhållande till demokratiseringen av mode. Å ena 

sidan blev lyxmode tillgängligt för svenska konsumenter och utbudet större. Å andra sidan blev 

utbudet endast större i storstäderna, vilket skapar en viss obalans. Demokratiseringen är synlig i 

storstäderna och för de som bor där, samtidigt som skillnaderna mellan storstad och landsbygd 

blev större.  

 

Lokalisering av H&Ms butiker är en stor del av företagets framgång och bidrar i sin tur till en 

demokratisering av mode genom att vara tillgänglig på de rätta platserna för konsumenterna. H&M 

öppnade sin första butik i Västerås år 1947 och när företaget skulle expandera till Stockholm, var 

det viktigt att lokalisera butiken rätt. H&Ms första butik i Stockholm blev på Kungsgatan och 
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97 Gråbacke, 2011, s.36f 
98 Ibid., ss. 242-247 
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öppnades 1952.99 Under 1960- och 1970-talet expanderade H&M starkt eftersom de gav 

konsumenterna nyheter i en snabb takt och till ett lågt pris.100 Vidare i expanderingen började 

H&M sälja kläder på deras egna nätbutik i Sverige år 1998. I samband med digitaliseringen kunde 

H&M globaliseras, vilket bidrog till att H&Ms kläder började säljas utanför Sverige, bland annat 

Tokyo och New York.101 Tack vare en digitalisering och en god modekommunikation kunde H&M 

nå allt fler konsumenter. 

 

Det är inte enbart H&M som följde med digitaliseringen, utan även andra modeföretag breddade 

sin försäljning till internet. År 2000 lanserades flera återförsäljare av lyxvarumärken på internet, 

där Net-a-Porter kom att bli den mest framgångsrika.102 I motsättning till utvecklingen av fysisk 

konsumtion i städer kan näthandel i allmänhet ses som en mer fullständig demokratisering, 

eftersom alla har tillgång till det oavsett var de bor. Näthandeln problematiserar även Vinkens 

påstående om att mode endast finns i storstäder. Det enda som krävs från konsumentens sida är en 

elektronisk enhet kopplat till internet för att ha möjligheten att konsumera kläder. Den snabba 

spridningen på sociala medier gör även nyheter tillgängligt för alla i en snabbare takt. Numera kan 

i princip vem som helst och när som helst konsumera mode.  

2.1.3 Genus 

Karin Falk diskuterar hur Coco Chanel bidrog till en form av modets demokratisering. Chanel 

anses vara den första moderna kvinnan i modebranschen och skapade kläder för den moderna 

kvinnan. I början av 1950 skapade hon den så kallade Chaneldräkten som en protest mot den 

väldigt feminina och tillsnörda silhuetten som Christian Dior formade med The New Look 

kollektionen. Hon lyfte fram enkla, lediga och bekväma kläder som gav kvinnan en rörelsefrihet, 

vilket kan ses som en klädmässig demokratisering mellan könen. Chanels lilla svarta klänning och 

Chanel-dräkten, som består av en enkel jacka och en knälång kjol i tweed, är några av hennes 

signaturdesigns. Eftersom Chanels design är enkel och bekväm, gjord i material av tweed och trikå, 

har detta lett till att hennes design har kopierats sedan långt tillbaka och fortfarande kopieras idag. 

Kopieringen har lett till att fler människor på något sätt har tagit en del av hennes klädfilosofi. Med 
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101 Ibid., ss. 236f.  
102 Craik, 2009, s. 346 
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andra ord är hon en av de första stora modeskaparna som har demokratiserat sin design.103 Även 

om Chanels design kan ses som en demokratisering och frigörelse för kvinnan kan 

demokratiseringen problematiseras. Chanel klassas som ett lyxvarumärke och ses som en symbol 

för lyx men lyx är som sagt inte menat för alla. I detta fall blir det därför inte en fullständig 

demokratisering eftersom det endast är designen som demokratiseras och inte priset på den 

ursprungliga klädseln från Chanel. 

Vidare beskriver Falk på vilket sätt den svenska designern Katja of Sweden var en del av 

demokratiseringen av mode på olika sätt. Hon var den första svenska modeskaparen som visade 

en kollektion på internationell marknad, nämligen i Paris. På 1940-talet, då Paris fortfarande var 

den dominerande aktören vad gäller mode, arbetade Katja på NK:s Franska Damskrädderi. Där 

köpte de in material från haute couture husen i Paris och sydde sedan upp kläder enligt beställning 

till förmögna damer. Detta, som diskuterats under rubriken bakgrund, är en form av 

demokratisering då modet från Paris blir tillgängligt på svensk mark. När Katja började skapa egna 

kollektioner, ville hon inte förknippa sin design med någon form av statussymbol och stred mot 

det samtida modet som härstammade från Paris. Hon skapade enkla, funktionella och bekväma 

plagg, precis som Chanel. Katja ville göra mode mer tillgängligt för alla men den här formen av 

demokratisering inte var möjlig i Sverige på den tiden. Katja flyttade då till New York för att 

studera mode och fick ett stort uppsving med sina revolutionerande modeller. Hon introducerade 

något som var ett nytänkande på den tiden och förenklade vardagen för kvinnor med ett skrynkel- 

och krympfritt material.104 Den svenska modeskaparens nytänkande är en form av 

demokratisering. Kvinnornas vardag förenklades och de behövde alltså inte lägga lika mycket tid 

på kläderna längre samtidigt som designen gick emot dåtidens norm.  

 

På 1960-talet startades klädmärket Mah-Jong, som introducerade 70-talsfeminismens uniform. 

Affärsidén var lättskötta kläder i personlig formgivning. Dessa plagg skulle produceras i samma 

färger och modeller, så att produktionen och bärandet av plaggen var så enkla som möjligt. 

Produktionen skulle ske i Sverige och plaggen skulle säljas till ett så lågt pris som möjligt. 

Grundarnas vision var att både kvinnor och män skulle bära plaggen och ville skapa en ny modern 
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maskulinitet. Affärsidéen stod i stil med 1970-talets frigörande politik.105 Mah-Jongs design kan 

därför ses om en form för demokratisering eftersom den är lättburen och bekväm samt menad för 

alla, oavsett kön.  

 

Både Coco Chanel, Katja of Sweden och Mah-Jongs revolutionära design kan alltså diskuteras i 

förhållande till demokratiseringen av mode. Alla varumärken visade upp enkla plagg som var 

demokratiserande eftersom de gav kvinnorna mer rörelsefrihet, vilket gjorde att skillnaden mellan 

herrkläder och kvinnokläder blev mindre. I Mah-Jong fallet var kläderna avsedda för båda könen. 

Enkelheten gjorde även designen lätt att kopiera och som tidigare nämnts blev designen mer 

tillgänglig då olika samhällsklasser kunde hitta liknande plagg i sin prisklass. Skillnaden mellan 

höga och låga klasser var inte lika tydlig längre och kan därför ses som en form av demokratisering. 

Katja of Sweden och Mah-Jong önskade att inte bli förknippade med lyx utan ville vara tillgängliga 

för alla.  

2.1.4 Arbetsmässigt 

På 1950-talet flyttades en stor del av den svenska modeproduktionen till mindre städer i Sverige. 

En pådrivande faktor var att kommuner satsade på industrin och hjälpte därför nya företagare att 

etablera sig. De städer där nya företag grundades hade ofta ett överskott av kvinnlig arbetskraft, 

vilket gjorde modeproduktion till en passande kompletterande industri.106 Produktionen i Sverige 

kan alltså ses som en arbetsmässig demokratisering eftersom fler kvinnor sysselsattes och fick 

numera en egen inkomst. Detta kan också ses som en könsmässig demokratisering eftersom arbetet 

gjorde kvinnan mer självständig och hon blev mer jämställd mannen. Under 1950- och 1960-talet 

växte industrin i Sverige, och modeindustrin följde efter. Arbetslösheten var låg, lönerna ökade 

och arbetsdagarna blev kortare än de tidigare varit. Sverige var alltså ett land med välstånd.107 I 

takt med välståndet ökade även konkurrensen och den växande importen. Detta blev en utmaning 

för den svenska modeindustrin. Resultatet var att flera företag flyttade produktionen utomlands. 

Mellan 1960 och 1980 förlorade beklädnadsindustrin 70% av sina arbetsplatser.108 Trots en sämre 
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tid för modeindustrin i Sverige där många förlorade sina jobb, var det samtidigt den här industrin 

som hade hjälpt kvinnor ut i arbetslivet och på så sätt gett dem större inflytande. 

 

Även om modet har demokratiserats i konsumenternas ögon, finns det fortfarande led i 

modebranschen som inte gynnas av demokratiseringen. Lyxmodet kopieras av lågpriskedjor, som 

tillverkar sina kläder i länder där produktionskostnaderna är låga. Arbetsförhållanden för 

fabriksarbetarna är inte hållbara.109  Detta är något som allt fler konsumenter idag är medvetna om. 

Det är inte ovanligt att arbetarna jobbar längre dagar än vad den lagstadgade arbetsdagen är. I 

boken Modeslavar. Den globala jakten på billigare kläder skriver författarna Moa Kärnstrand och 

Tobias Andersson Åkerblom att en arbetare i en av JCs fabriker i Kina berättade att arbetarna där 

jobbar 12 timmar varje dag.110 Ett annat exempel på de dåliga arbetsförhållanden är hur arbetarna 

drabbas av de farliga kemikalierna de är omgivna av. Andningsproblem, hudsjukdomar, magsår 

och cancer är bara några av de sjukdomar som arbetarna riskerar insjukna i.111 Det är även svårt 

för arbetarna att göra något åt situationen, då de är beroende av arbetet. Författarna skriver i boken 

att många är rädda för att prata med media eftersom de riskerar att straffas på olika sätt. Ytterligare 

skriver författarna om hur en demonstration för högre löner bemöttes av poliser och resulterade i 

tre dödsfall.112  Exemplen visar hur svårt det är för arbetarna att få sin röst hörd men även hur litet 

ägarna är villiga att lyssna och göra förändringar.  

 

Arbetarna tjänar oftast inte mer än en minimilön varje månad, som kan ligga på 100 amerikanska 

dollar. Det är flera aktörer som påverkar lönen: regeringen i produktionslandet, klädmärket, 

fabriksägarna och slutligen arbetarna. Arbetarna kräver en högre lön men fabriksägarna kan inte 

betala mer än vad de får av klädmärkena, som i sin tur inte kan kräva mer än att fabriken betalar 

lön enligt lagen som regeringen satt.113 Om lönen blir för hög i ett produktionsland finns risken att 

klädmärken flyttar sin produktion till länder där minimilönen är lägre. Det här resulterar i att en 

stor mängd människor blir arbetslösa i landet varifrån produktionen nu flyttat. För att förändringar 

skall ske är det alltså ett komplicerat pussel som måste lösas. Alla parter, från konsumenten och 

                                                
109 Andersson Åkerblom, T. & Kärnstrand, M. (2016). Modeslavar. Den globala jakten på billigare kläder. (1:a 
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klädföretaget till regeringar och fabriksägare, måste vara villiga att göra förändringar. Författarna 

Andersson Åkerblom och Kärnstrands bok är inte en forskning men en bok med berättelser 

baserade på subjektiva upplevelser som berör modeindustrins arbetsförhållanden. Därför måste 

boken läsas med en kritisk syn eftersom den endast visar en sida av industrin och är dessutom 

skriven utifrån andras upplevelser och berättelser.  

 

Det går alltså att prata om en demokratisering av mode för konsumenterna men inte för arbetarna 

som tillverkar det demokratiserade modet. Deras arbetsförhållanden är fortfarande dåliga och de 

tjänar litet, oavsett om de tillverkar kläder för diffusion lines eller för lågspriskedjor som H&M. 

Olika varumärken, oberoende av status, har sin klädproduktion i samma fabriker där arbetarna har 

samma dåliga arbetsförhållanden.114 Arbetarnas röster och rättigheter blir ofta inte hörda eller 

skyddade, vilket påminner mer om en diktatur än en demokrati.    

2.2 Konsumenternas uppfattning om designsamarbete i förhållande till 

demokratisering  

I den här delen av analysen fortsätter diskussion om demokratisering av mode men nu utifrån 

informanternas perspektiv, alltså ett konsumentperspektiv. För att ge den korrekta bilden av 

konsumenternas uppfattning citeras några av informanterna både i den löpande texten men även i 

blockcitat. Under fokusgrupperna var det pris och tillgänglighet som problematiserades och 

diskuterades i förhållande till demokratisering. Den här delen av analysen består därför av två 

delar: informanternas problematiska aspekter på demokratisering av mode respektive positiva 

aspekter.  

2.2.1 Problematiska aspekter på demokratisering i förhållande till pris och 

tillgänglighet  

När vi ställde frågan om hurdant intryck informanterna fick av designsamarbeten var svaren 

delade. Det diskuterades allt från att upplevas vara “för dyrt” till att vara “skithäftigt”. 

Diskussionen kring demokratisering av mode var dubbel; flera menade att tanken om att H&M 

erbjuder något “för alla” försvann i designsamarbetena av olika anledningar, samtidigt som andra 
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informanter såg designsamarbeten som en bra möjlighet och en öppning för de som annars inte har 

råd att konsumera design. Informanterna ser alltså en problematisering i konceptet eftersom 

kollektionerna görs i en begränsad upplaga och prissättningen på kollektionerna är höga. Enligt 

informanterna bidrar dessa anledningar till att en stor grupp konsumenter utesluts, vilket går emot 

H&Ms affärsidé som är att mode är till för alla och att design inte ska handla om pris. Som först 

nämnts, görs kollektionerna i designsamarbeten endast i en begränsad upplaga, vilket är något som 

statusmarknaden präglas av och som ger en viss exklusivitet till lågpriskedjan i samarbetet.115 

Jag tycker det är intressant att lyxvarumärken gör det här eftersom det går emot 

hela deras grundstrategi och koncept. Det är inte menat för alla och det ska det 

inte vara heller, det är det som gör dom lyxiga. De vill ju ha medvetenhet bland 

alla och att människor ska drömma om det. Ända sedan historien har det varit så 

att lyx inte är menat för alla och nu går de helt emot sitt koncept.  

 - Camilla, Fokusgrupp 3 

 

Det som Camilla menar är att design och lyx inte är menat att vara tillgängligt för alla, samtidigt 

som högstatus varumärken strävar efter en hög varumärkesmedvetenhet på marknaden. Camilla 

har en bakgrund inom marknadsföring och branding och har därför en specifik kunskap på fältet 

som bidrar till att forma hennes åsikter. Högstatus varumärken inkluderar samtidigt som det 

exkluderar individer. De vill att deras design är något som ett fåtal människor ska ha tillgång till 

och att resten endast ska drömma om designen. De människor som är inkluderade, är de som äger 

något av det exklusiva varumärket och tillhör den gruppen.116 Det kan vara av den här anledningen 

som kollektionerna med H&M och deras gästdesigners görs i en begränsad upplaga, alltså i en 

limiterad kvantitet. För att skapa exklusivitet skall inte kollektionen vara tillgänglig för alla. På så 

vis behåller gästdesignern sin status på Aspers statusmarknad, samtidigt som det ger en ny grupp 

människor på standardmarknaden, nämligen H&Ms konsumenter, en möjlighet att bära deras 

design.117 Den grupp människor som får tag på produkter från kollektionen blir inkluderade i det 

exklusiva varumärket, samtidigt som den grupp människor som inte får tag på något blir 

exkluderade från varumärket. 

När man tar dom här toppmärken och gör dom tillgängliga för en grupp personer 

som inte kanske hade köpt det vanligtvis av varumärket i sig, så det är ju en fin 

grej. Men samtidigt när det är limited edition och folk köar in i butiken på 

                                                
115 Shen, Choi & Chow, 2017  
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morgonen och folk sitter mitt uppe på nätterna, så blir det ju ändå inte tillgängligt 

för alla så det är ju lite dubbelt där ja.” 

 - Anna, fokusgrupp 1 

 

Här berättar Anna från fokusgrupp ett hur tudelat konceptet är. Dörrarna till lyxvarumärken 

öppnas, samtidigt som de förblir stängda för de människor som inte hinner få tag på något från 

kollektionerna. Alla informanterna delade Annas åsikt om dubbelheten i designsamarbetena.  

 

Den begränsade upplagan visas också genom att det endast är några utvalda H&M butiker som 

säljer designkollektionerna, vilket även informanterna diskuterade. Det här kan bero på två olika 

faktorer. Den första faktorn är att lokaliseringen för H&Ms butiker är viktig och har varit det ända 

sedan de öppnade sin första fysiska butik.118 Denna filosofin speglas i att designsamarbetena 

endast säljs i få väl utvalda butiker och främst i storstäder. Den andra faktorn kopplas till 

lyxvarumärken som vill behålla sin exklusivitet genom en begränsad upplaga och på så sätt inte 

vara tillgängliga för alla.119 Som diskuterat i den första delen av analysen, skriver Gråbacke att 

lyxmode endast finns i storstäder.120 Även det här kan ses i idéen om att endast sälja 

designkollektionerna i ett fåtal butiker. För de konsumenter som vill köpa något från 

kollektionerna, kan det bli svårt om kollektionen inte är tillgänglig i någon H&M butik i deras 

hemstad. Det här innebär att en stor grupp konsumenter exkluderas redan vid det här stadiet. 

Ytterligare en svårighet i köpprocessen är att det är långa köer utanför butikslokalen och ivriga 

konsumenter börjar köa redan under natten.121 För att köpa något av designsamarbetet måste 

personen lägga ned mer tid och energi i jämförelse med ett vanligt köp på H&M. Denna faktor 

visar att personen har ett stort intresse av designsamarbetet och vill därför köpa något därifrån. De 

här personerna har därmed ett kulturellt kapital som omfattar kunskapen om aktörerna i 

samarbetet.122 Konsumenten måste även ta ett snabbt köpbeslut för att ha möjlighet att få hem 

plagget. Anton, från fokusgrupp tre, arbetade som butiksförsäljare under lanseringen av H&Ms 

designsamarbete med Kenzo sade: “folk är ju galna och sliter i det”. Vidare berättade han: “det var 

ju så från 9-11, för sedan så var det ju tomt nästan över allt”, vilket kan visa hur snabbt den 

begränsade upplagan säljs slut. Observationen är däremot subjektiv och visar endast hur en person 
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har upplevt lanseringen av ett designsamarbete. Dessutom är informanten anställd på H&M som 

därmed kan påverka hans syn på det hela.  

 

Vi har däremot själva sett plagg från designsamarbeten i H&Ms butiker flera dagar efter 

lanseringen och har även sett att vissa kollektioner säljs till ett rabatterat pris. Denna observationen 

kan styrkas med ytterligare en informants upplevelse av lanseringen av Moschinos 

designsamarbete. Även hon jobbade i en H&M butik och berättade att delar av kollektionen fanns 

kvar två veckor efter lanseringen och såldes därför till ett rabatterat pris. En annan observation hon 

gjorde var en kvinna som några dagar efter lanseringen returnerade det hon hade köpt från 

designsamarbetet: “men efter några dagar kom en kvinna med hur mycket plagg som helst och 

ville returnera det. Kvinnan hade inte råd med det”. Denna berättelsen visar att även om 

kollektionerna säljs snabbt, är det fortfarande plagg som returneras och kommer ut till försäljning 

igen. Den snabba försäljningen är något som H&M förfinar och bygger en myt kring. Antons 

berättelse kan i detta fall vara en del av myten kring hur snabbt designkollektionerna säljs slut, 

medan den andra informantens berättelse visar att det finns flera sidor. 

 

Eftersom designkollektionerna inte säljs i alla H&Ms butiker är det en fördel att kollektionerna 

även säljs på H&Ms hemsida. Det här ger en möjlighet för konsumenter att delta i lanseringen 

hemifrån om de inte fysiskt kan närvara. Trots att det här ger en möjlighet för konsumenter att 

delta i lanseringen, finns det även nackdelar med den här formen av demokratisering. Två av 

informanterna berättade hur H&Ms näthandel hade kraschat när de försökte köpa något från 

kollektionerna. Trycket på hemsidan var alltså stort. Vidare menade några informanter att det är 

en invecklad köpprocess från konsumentens sida, som kräver mycket tid, planering och energi: 

Det kräver mycket engagemang från konsumenter. Man måste ha koll på när det 

släpps och vara inne på hemsidan när det är nedräkning och det säljs ju slut direkt 

så det är en komplicerad köpprocess. 

 - Helena, fokusgrupp 2 

 

Även om H&M erbjuder möjligheten för sina konsumenter att delta både fysiskt och på hemsidan 

vid lanseringen av designkollektionen, är det svårt att få tag på produkter från kollektionerna. 

Informanterna tycker alltså att den begränsade upplagan är en svaghet i H&Ms försök att 
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demokratisera mode. På grund av de besvärliga omständigheterna kring köpet är det endast en liten 

grupp människor som har möjlighet att köpa produkter från H&Ms designsamarbeten. 

 

Den andra problematiska aspekten på demokratisering av mode i relation till H&M, är att vissa 

informanter ansåg att kläderna från designsamarbetena är för dyra för att det skall kunna definieras 

som en demokratisering. Priset på produkterna i designsamarbetena varierar men ett exempel på 

prisskillnader är H&Ms samarbete med Moschino, där det fanns allt från T-shirts för 199 svenska 

kronor till en läderjacka för 3999 svenska kronor.123  

 

Det finns olika strategier för varumärken att skapa en högre status. Ett sätt är att lågstatusaktörer 

söker sig till högstatusaktörer i hopp om att få ett högre definierat värde och status. Eftersom de 

designers som H&M samarbetar med befinner sig på statusmarknaden har de ett betydligt högre 

varumärkeskapital än H&M. Det är därför det kallas för ett samarbete mellan ett lågstatus- och ett 

högstatusvarumärke på modemarknaden. Dessa två motsatser skapar då tillsammans en sorts 

hybrid. Eftersom samarbetet sker mellan en högstatus- och en lågstatusaktör, påverkas även 

prissättning. Kapferer menar att de höga priserna på produkterna från ett högstatusvarumärke ger 

konsumenterna en känsla av att de köpt något exklusivt och värdefullt.124 Priset kan inte vara lika 

lågt som aktörens pris på standardmarknaden, samtidigt som det inte kan vara lika högt som 

aktörens pris på statusmarknaden. Om priset är för lågt, går det inte ihop med lyxvarumärkets 

status och går även emot deras varumärkeskapital.125 Är priset däremot för högt, går det emot 

H&Ms affärsidé. Det här leder diskussionen till Bourdieus kapitalbegrepp. För att ha möjligheten 

att konsumera produkter från designsamarbeten måste konsumenterna ha ett tillräckligt högt 

ekonomiskt kapital eftersom priset är högre än H&Ms vanliga kollektioner. Även om sex av 

informanterna vid något tillfälle hade köpt ett eller flera klädesplagg från designersamarbeten, sade 

de flesta att de som studenter inte har råd att köpa något från samarbeten. Några av informanterna 

menade att de inte tyckte det var värt att betala en så stor summa för ett plagg från H&M, även om 

det var ett plagg från en kollektion med en designer:  

                                                
123 H&M (2018). MOSCHINO [tv] H&M. Hämtad från: https://www2.hm.com/sv_se/free-form-campaigns/6108a-

moschino-tv-hm.html#women (2019-05-23)  
124 Kapferer,  2012, s. 58 
125 Bourdieu, 1986, s. 80 

https://www2.hm.com/sv_se/free-form-campaigns/6108a-moschino-tv-hm.html#women
https://www2.hm.com/sv_se/free-form-campaigns/6108a-moschino-tv-hm.html#women
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Det är mycket billigare än märket [designern] i vanliga fall. Blir något mellan men 

tänker att jag själv, som annars köper på H&M, har väl inte råd generellt att köpa 

så dyra kläder på H&M som designern blir.  

- Noora, fokusgrupp 2 

 

Vidare diskuterade informanterna hur H&M går emot sin egen filosofi om att erbjuda mode för 

alla när de säljer kläder i en högre prisklass. H&M, som enligt Aspers kan räknas som ett 

budgetmärke, utesluter delar av sin konsumentgrupp när de höjer priserna så pass mycket.126 Några 

av informanterna menade att de endast köper kläder från H&M för att det är den prisklassen de har 

råd till som studenter. De förklarade det med att det är först och främst i olika livsfaser där 

konsumenten har ett lägre ekonomiskt kapital, som de väljer att konsumera på H&M. Därför 

menade flera av informanterna att det blev ett prismässigt missförhållande mellan H&Ms 

grundfilosofi och designsamarbeten. Som Elliot i fokusgrupp tre sade: “Det är för dyrt för H&M 

konsumenten men för billigt för designkonsumenten.” Informanterna menade att det modet som 

skulle vara för alla, nu riktas till en annan nisch, en ny kundgrupp.  

2.2.2 Positiva aspekter på demokratisering i förhållande till tillgänglighet och pris 

Även om informanterna problematiserade modets demokratisering genom designsamarbeten, 

kunde de samtidigt se att H&Ms designsamarbeten bidrar till att göra mode mer demokratiskt. 

Denna uppfattningen kan diskuteras med hjälp av Aspers teori om marknader. I en 

standardmarknad är både konsumenterna och producenterna delaktiga i konstruktionen av 

standarderna och delar samma åsikt om standard och kvalitetet. Standarden kan ändras och 

omkonstrueras med tiden. På standardmarknaden handlar det inte om vem aktörerna är, utan hur 

de agerar.127 H&M kan ses som en del av standardmarknaden eftersom de håller en jämn nivå och 

önskar att erbjuda kläder för alla. Aspers teori om olika marknader kan ses i förhållande till 

Bourdieus teori om olika fält på modemarknaden. Även Bourdieu menar att det finns olika agenter, 

eller aktörer, på marknaden som ger varumärkena status och rangordnar dem därefter på 

marknaden.128 Därför kan H&M klassas på ett fält med lägre status och lyxvarumärken klassas på 

                                                
126 Aspers, 2010, s. 18 
127 Aspers, P. (2008). Knowledge and valuation in markets. Theory and society, vol. 38, nr. 2, ss. 111-131. Hämtad 

från: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:282122/FULLTEXT02.pdf (2019-05-04) ss. 114-115. 
128 Bourdieu, 1986, s. 120 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:282122/FULLTEXT02.pdf
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ett fält med högre status. Det finns inga skrivna regler för vad som definieras som standard, utan 

återigen handlar det om en social konstruktion bland marknadsaktörerna. 

 

Som tidigare nämnts säljs designsamarbetena i H&Ms butiker. Enligt informanterna är det i H&Ms 

butiker som konsumenterna känner sig välkomna och bekväma. Här kan de fritt se sig omkring, 

prova kläder som de vill utan att känna press till att köpa något eftersom de befinner sig på en 

standardmarknad. Vidare diskuterade informanterna att flera kände sig obekväma med att gå in i 

en fin butik där endast lyxvarumärken säljs, eftersom inte alla konsumenter känner att de tillhör 

det fältet på marknaden, alltså på statusmarknaden. Tack vare att designsamarbeten säljs i H&Ms 

egna butiker, sker en form av demokratisering. Konsumenterna känner sig mer bekväma med att 

gå in i en H&M butik och köpa något från designsamarbetet, istället för att gå in i en fin butik med 

lyxvarumärken. Även om själva köpprocessen är komplicerad och kräver mycket från 

konsumentens sida, är det samtidigt lättare för konsumenten att ta steget in. Tröskeln till design är 

inte lika stor i det här fallet, vilket gör konsumenten mer bekväm. Vidare i uppsatsen diskuteras 

försäljning av kollektionerna i H&Ms butiker utifrån andra perspektiv.  

  

När ett lyckat intra-industriellt samarbete sker, kan det sägas att modet demokratiseras. För att 

detta ska ske, måste varumärkena som samarbetar tillsammans skapa en produkt eller kollektion, 

där båda varumärkenas kärnor syns. På så sätt skapar samarbetet ett värde för konsumenten.129 

Från högstatusmarknaden rör sig modet neråt några steg till standardmarknaden. Med andra ord 

sker det en överföring av ett symboliskt värde från en marknad till en annan, eller som Bourdieu 

skulle kalla det för, från ett fält till ett annat.130 Exempelvis samarbetade agenten Karl Lagerfeld, 

en kläddesigner, med agenten H&M, en butikskedja. Samarbetet ägde rum på modefältet där båda 

agenterna har sitt specifika symboliska kapital. De stora modeskaparna har ett symboliskt värde 

knutet till sitt namn. I detta fall får H&M ett högre symboliskt värde då en modeskapare från ett 

lyxvarumärke sätter sitt namn på kollektionen i samarbetet, vilket i sin tur påverkar prissättningen. 

Enligt Bourdieu kan det symboliska kapital omvandlas till ekonomiskt kapital, som visar sig i en 

högre prissättning jämfört med H&Ms vanliga priser men samtidigt är priserna lägre än designerns 

                                                
129 Kapferer, 2012, ss. 146, 289 
130 Bourdieu, 1986, s. 79. Se även Holmberg, 2008, s. 216 
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originalpriser.131 På det här sättet blir design tillgängligt för en större grupp människor och ger ett 

smakprov till H&Ms konsumenter.  

 

Genom dessa samarbeten får konsumenten nu möjlighet att köpa designprodukter från stora 

lyxvarumärken till ett lägre pris. Som Ida i fokusgrupp två sade: “[...] dom som inte har råd med 

dom dyra designers annars så kanske det här kan vara en öppning för dom.” och som Camilla i 

fokusgrupp tre sade: “Jag tycker dom gör det till ‘affordable luxury’ [...].” Det här visar att det 

finns konsumenter som uppskattar H&Ms designsamarbeten och ser det som en möjlighet att ta 

del av design. Priset är som sagt högre än H&Ms vanliga priser men fortfarande billigare än 

designerns egna priser, vilket är en form av demokratisering. Informanterna tyckte däremot att det 

är viktigt att se priset i förhållande till vad konsumenten upplever att den köper, alltså om 

konsumenten tycker varan ligger närmast H&M eller designern. Det här temat diskuteras senare i 

uppsatsen.   

2.3 Kategorisering av designsamarbeten och det upplevda värdet bland 

konsumenterna 

I den här delen av texten diskuteras konsumenternas uppfattning om vad som köps, eller rättare 

sagt hur konsumenterna vill kategorisera plaggen från designsamarbetena. Vidare följer en 

diskussion om hurdant värde konsumenterna upplever att H&Ms designsamarbeten har och vilka 

faktorer som påverkar det. Några ämnen från föregående stycke tas även upp i den här delen för 

att analyseras och diskuteras på en djupare nivå, eftersom de samtidigt är faktorer som påverkar 

det upplevda värdet. 

2.3.1 Konsumenternas kategorisering av produkterna i designsamarbeten 

För att kunna diskutera hurdant värde konsumenterna upplever att samarbeten har, undersöks först 

hur konsumenterna kategoriserar dessa samarbeten. Som tidigare nämnts är både tillgängligheten 

och priset något informanterna ansåg påverka samarbetet. Frågan om vad konsumenterna känner 

att de köper är central, eftersom det är viktigt för dem att veta vad de betalar för och om det ger ett 

mervärde i form av symboliskt värde.  

                                                
131 Bourdieu, 1986, s. 95 
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En bit in i alla tre fokusgrupper kom informanterna tillsammans in på frågan om vad 

konsumenterna egentligen köper. Vi ville som sagt inte påverka diskussionen men för att förtydliga 

det informanterna hade kommit in på, ställde vi följande fråga:  

Hur vill ni kategorisera plaggen från designsamarbeten? Känner ni att ni köper 

H&M, design eller en blandning av dessa två? 

 - Linda, intervjuare 

 

70-30, 70% H&M och 30% hybrid  

- Melina, fokusgrupp 2 

 

Siffrorna ovan är vad en av fokusgrupperna enades om som svar på frågan hur de vill kategorisera 

plaggen. De menade alltså att H&M är den dominerande parten och ingen av informanterna ansåg 

att kollektionerna i designsamarbeten hade någon form av ren design; det var antingen H&M eller 

en hybrid. Utan exakta siffor, enades de andra fokusgrupperna också om att kollektionerna till 

största delen är H&M och inte design. För att kunna kategorisera plaggen och värdera hur de olika 

parterna i ett samarbete påverkar varandra krävs en sorts förkunskap. Det här är vad Bourdieu 

beskriver som ett kulturellt kapital. Genom kunskap har konsumenterna förutfattade meningar och 

åsikter om respektive varumärke i ett samarbete. Med hjälp av den förkunskapen, alltså det 

kulturella kapitalet, vet konsumenten hur olika designers brukar uttrycka sig. Det här betyder att 

konsumenten har kunskapen att se ett nytt värde i plaggen från samarbeten, vilket gör att personen 

lättare kan koppla exklusiviteten från de olika varumärken till H&M. Med andra ord påverkar det 

kulturella kapitalet hur konsumenten uppfattar samarbeten och hur de kategoriserar plaggen.132 

Svaret om att designsamarbetena var 70% H&M och 30% hybrid formades av informanternas 

kulturella kapital. 

 

Informanterna diskuterade också hur distributionskanalerna är en påverkande faktor när det gäller 

kategorisering av designsamarbeten. Kollektionerna från designsamarbetet säljs i H&Ms fysiska 

och virtuella butiker, vilket informanterna ansåg ge kollektionerna en H&M stämpel. 

Men det är fortfarande H&Ms butiker, så det är ju inte dom exklusiva butikerna, 

utan en H&M lokal typ. Där känner man att det är H&M fortfarande så det blir ju 

lite mer H&M än någonting annat. 

                                                
132 Holmberg, 2008, s. 209 



39 

 -  Elin, fokusgrupp 3 

 

Det är mycket som tillfälligt ändras i H&Ms butiker inför lanseringen av kollektionen från 

designsamarbetet. Orsaken till dessa förändringar kan vara att H&M vill uppnå samma lyxiga 

miljö som designern har i sina butiker. H&Ms butiker inreds alltså på ett annat sätt än normalt. 

Galgar och påsar är designade speciellt för lanseringen och H&M hyr in vakter på grund av 

säkerhetsskäl. Som tidigare nämnts upplevde Anton att lanseringen av designsamarbetet var 

kaotiskt. Människor köade i timmar utanför butiken och slogs om kläderna när de väl kommit in, 

vilket gjorde att säkerhetsvakter var nödvändigt att ha på plats. Stämningen och köpprocessen i 

H&Ms butiker upplevs som något helt annat än i en designbutik, där kunden får god service och 

kan ta sin tid gällande beslutet. Upplevelsen kan ses i förhållande till Aspers teori. De lyxiga 

designbutikerna befinner sig på en statusmarknad och H&M befinner sig på en standardmarknad. 

Det som skiljer butiker på de här två marknaderna från varandra är att lyxvarumärken på 

statusmarknaden tar väl hand om sina konsumenter i de fysiska butikerna.133 Som Anna i 

fokusgrupp ett sade: “Hela butiksupplevelsen och köupplevelsen är ju ändå H&M. Att gå in i en 

märkesbutik blir ju ändå, hur man än vänder och vrider på det, en helt annan upplevelse.” Enligt 

Kapferer bidrar en bättre upplevelse för konsumenterna till ett bättre förhållande till varumärket, 

som i sin tur bidrar till ett högre värde för varumärket.134 Med andra ord spelar hela köpprocessen 

och upplevelsen en stor roll för kategoriseringen av plaggen samt uppfattningen av varumärket. 

Samtidigt är informanternas åsikter tudelade även när det gäller det här ämnet. Informanterna 

berättade att de kände sig mer bekväma med att gå in och handla i en H&M butik än i en 

designbutik där allting är väldigt fint och exklusivt. Tröskeln till att köpa något som skall ses som 

mer värdefullt blir mindre i en H&M butik, samtidigt som H&Ms lokaler bidrar till att plaggen 

upplevs som mindre exklusiva. Det här stärker alltså kategoriseringen av plaggen som H&M. 

 

Informanterna ansåg att designerns varumärke representeras väl i designsamarbetena. Alla 

fokusgrupperna sade att de kunde se tydliga likheter mellan lyxvarumärkets egen design och 

samarbetet med H&M. Om samarbetet med Moschino sades det: ”[…] det är ju jättemycket han 

                                                
133 Aspers, 2010, s. 15 
134 Kapferer,  2012, s. 16f. 
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[Moschino] att bara ha en Kalle Anka på en tröja och sedan sätta en jättedyr prislapp på.” 

Informanterna menade även att H&Ms designsamarbeten var representativa för lyxvarumärket, 

vilket skiljer dem från H&Ms vanliga kollektioner. Samtidigt såg informanterna skillnader från 

designerns originella design. Vi förtydligar detta med ett exempel från fokusgrupp tre: “Kenzo har 

ju tigern som tryck, ett tigerhuvud, medan H&Ms version var ju en tigerkropp, så det var ju hela 

tigern”. Det här visar att designern gör små skillnader i samarbetet med H&M, för att få distansera 

sig från sin signaturdesign. Kunskapen om att se hur väl designern representeras i H&Ms 

designsamarbeten kan återigen kopplas till det kulturella kapitalet.135 Här handlar det om att 

konsumenten vet hur designern vanligtvis uttrycker sig för att sedan kunna se både likheter och 

skillnader i designern och i samarbetet med H&M. Om konsumenten ser detta, innebär det att 

konsumenten har en särskiljningsförmåga som gör att de kan kategorisera plaggen som H&M. 

 

Diskussionen kring kvalitet i förhållande till H&M och designsamarbeten dök även upp i alla tre 

fokusgrupper. Informanterna sade i början att de förknippar H&M med dålig kvalitet. När ett 

lyxvarumärke då samarbetar med H&M överförs den här kopplingen. Det här resulterar i att de 

känner att även designsamarbeten präglas av H&Ms dåliga kvalitet. Som Michelle i fokusgrupp 

tre sade: “Även fast det är ett samarbete med ett high fashion brand så tänker [...] jag att det 

påverkar på ett negativt sätt, att man får kompromissa på kvalitet och så”. Med det här menade 

alltså Michelle, och flera andra informanter, att om ett lyxvarumärke samarbetade med H&M, 

skulle samarbetet lida på grund av kvaliteten. Det här är även en faktor som gör att informanterna 

kategoriserade designsamarbeten som H&M och inte design, eftersom designprodukter förknippas 

med god kvalitet.136 Flera informanter påpekade även att vid köp av produkter från ett 

lyxvarumärke önskar de att plagget skall hålla länge och inte vara ett slit-och-släng-plagg. 

 

Slit-och-släng mentaliteten kan kopplas till Aspers standardmarknad. Konsumenterna på en 

standardmarknad accepterar och väljer att köpa kläder av sämre kvalitet på grund av det låga 

priset.137 Detta visas genom hur Anna i fokusgrupp ett fortsatte meningen efter hon kritiserat 

H&M: “[…] men samtidigt fortsätter man ju handla där och man fortsätter tycka det är en bra 

lösning.” Konsumenterna önskar ett så lågt pris som möjligt och bidrar på så sätt till den låga 

                                                
135 Holmberg, 2008, s. 209 
136 Kapferer, 2012, s. 67 
137 Aspers, 2010, s. 42 
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kvaliteten. Ett lågt pris kräver i sin tur en låg produktionskostnad. Lågstatusmode på 

standardmarkanden är konsumentorienterat och därför väljer försäljarna, den andra aktören på 

marknaden, att producera sina kläder i länder där kostnaderna är låga.138 Det kan vidare diskuteras 

om hur varumärken på standardmarknaden tänker kring kvaliteten. Kapferer skriver om 

modesystemet som är besatt av att vara omodernt. Eftersom plagg alltid skall bytas ut leder det till 

att det inte är lönt att satsa på hög kvalitet.139 Konsumenterna har alltså accepterat den låga 

kvaliteten på grund av att de hellre vill ha nya plagg i en snabb takt. Informanterna tänker att 

plaggen från designsamarbeten har en dålig kvalitet och förknippar den dåliga kvaliteten med 

H&M och inte med lyxvarumärket. Kopplingen mellan designsamarbeten och H&M är därför 

starkare än kopplingen mellan designsamarbeten och lyxvarumärket. Kvaliteten på plaggen är 

alltså en anledning till varför informanterna tycker att designsamarbeten först och främst är H&M. 

 

Informanterna diskuterade även hur ålder är en faktor som påverkar det kulturella kapitalet. Totalt 

hade sex av våra informanter köpt plagg från H&Ms designsamarbeten, varav två påpekade att 

köpet gjordes då de var yngre. Dessa två informanter upplevde att de då köpte en produkt från ett 

lyxvarumärke, alltså att samarbetet först och främst var design. Som exempel berättade Camilla: 

“när jag köpte min Versace klänning, jag kommer ihåg att då kändes det som jag köpte Versace.” 

Ålder var ett återkommande ämne i alla fokusgrupper. Flera informanter berättade hur de i yngre 

ålder såg samarbeten till största del som design. Enligt Kapferer är det en fördel för varumärken 

att rikta sig till en yngre målgrupp när det gäller varumärkesmedvetenhet. Om marknadssegmentet, 

unga människor i åldern 21-27, upplever ett varumärke som opassande för sin åldersgrupp har det 

varumärket förlorat en viktig kundgrupp. Det är den här gruppen unga människor, med en ledande 

roll i det moderna samhället, som leder modet framåt menar Kapferer. Av den här orsaken är det 

lönsamt för dessa varumärken att ha en god relation till det unga marknadssegmentet för att det 

här segmentet ska välja just detta varumärke i framtiden.140 I två av fokusgrupperna ledde 

diskussionen till vilken målgrupp H&M försöker rikta sig till. Informanterna ansåg att målgruppen 

är yngre än de själva eftersom de kom ihåg några av de första samarbetena bättre än de senare. De 

beskrev dessa samarbeten som “stora” och “coola” men poängterade samtidigt att den här 

uppfattningen hängde samman med deras unga ålder och att de därför hade ett mindre kulturellt 

                                                
138 Aspers, 2010, s. 36 
139 Kapferer, 2012, s. 67 
140 Kapferer, 1998, s. 44 
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kapital. Informanterna tänkte även, precis som Kapferer, att en anledning till samarbeten var att nå 

en yngre målgrupp. På det sättet får de ett smakprov av varumärket, vilket gynnar medvetenheten 

om varumärket. Detta var även något vår ena fokusgrupp kom in på, där samarbetet mellan H&M 

och Erdem fungerade som exempel: 

Jag tror inte många kände till det [Erdem] innan [...] men sen om tio år när de 

börjar jobba och börjar tjäna pengar, att man då kan konsumera det varumärket 

som man känner till genom H&M. 
- Helena, Fokusgrupp 2 

 

Det här citatet visar hur informanterna såg det som en positiv sak för varumärken att samarbeta 

med H&M. Även om den unga målgruppen inte känner till designern i samarbetet innan själva 

samarbetet sker, öppnar det upp ögonen för varumärket och skapar därmed en medvetenhet. Även 

Bourdieu diskuterar hur en människas habitus påverkar valen i livet och går på samma linje som 

Kapferer. Genom habitus skapar människan handlingar, bygger upp föreställningar och sociala 

värden. Med andra ord bygger begreppet habitus på vanor och dessa vanor sitter kvar. Det är svårt 

att ändra på vanor. Om en stark negativ åsikt skapas redan i tidig ålder, blir det svårt för varumärket 

att försöka ändra på den här synen och vinna förtroendet bland unga. Det är det här som 

varumärken vill undvika.141 Med detta sagt är det viktigt för varumärken att skapa medvetenhet 

bland de unga för att sedan bli det varumärke som den här gruppen föredrar som äldre när de har 

ett högre ekonomiskt kapital. 

2.3.2 Konsumenternas upplevda symboliska värde av designsamarbeten 

När H&M samarbetar med ett lyxvarumärke är det två olika kulturer som möts. H&Ms samarbete 

med ett högstatusvarumärke är ingen tydlig matchning för publiken men den stora skillnaden 

mellan aktörerna väcker ett intresse hos konsumenten. Det här visar att parterna matchar varandra 

även om de ligger lång ifrån varandra. Alla konsumenter upplever värdet av H&Ms 

designsamarbeten på olika sätt och upplevelsen påverkas av flera olika faktorer. Precis som i 

kategoriseringen av plaggen är ålder och pris två viktiga faktorer, men även modesystemet, själva 

designaren och hypen kring samarbetet spelar roll.  

                                                
141 Bourdieu, 1986, s. 292 

Aspers, 2010, s. 41 
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Yuniya Kawamura kallar de aktörer med mest makt och status på modemarknaden för modets 

väktare. De här aktörerna har en stor kunskap om marknaden som definierar mode. Definitionen 

sker när modets väktare förmedlar sin smak genom olika kanaler, bland annat i magasiner och på 

sociala medier.142 När dessa aktörer klär sig i högstatusvarumärken höjs värdet ytterligare.143 

Publiciteten ger ett symboliskt värde och är det som Falk menar skiljer “en t-shirt från Acne och 

en t-shirt från Ullared”.144 Bourdieu diskuterar sin syn på modets väktare, alltså de han kallar för 

agenter som agerar på ett fält. På modefältet finns olika agenter, såsom journalister, kläddesigners 

och butikskedjor, som alla erhåller ett specifikt symboliskt kapital.145 På fältet bestäms vad som är 

mode av just dessa agenter som tillhör samma grupp aktörer som Aspers och Kawamura nämner i 

sina teorier.  

 

I fokusgrupperna diskuterade informanterna marknadsföringen och hur H&M marknadsför sina 

designsamarbeten. Enligt Kapferer är reklam ett ypperligt verktyg för att skapa uppmärksamhet 

och medvetenhet samt en gemensam bild av den nya innovativa idéen bland befolkningen. 

Kapferer skriver om olika metoder företag kan använda sig av för att skapa så bra reklam och 

marknadsföring som möjligt. Enligt hans teori måste företag aktivt trycka på med 

marknadsföringen för att skapa en stor hype, eller buzz som han själv skriver. För att skapa en stor 

buzz, måste olika aktörer på marknaden samspela. Ett bra sätt att göra det är att använda sig av 

press och media samt göra något oväntat och överraska publiken.146 De olika aktörerna på 

modefältet, som även Kawamura, Bourdieu och Aspers skriver om, skapar tillsammans ett värde 

för varumärket. De aktörer, som befinner sig inom press och media, kan vara journalister eller så 

kallade influencers. Genom att dessa aktörer delar med sig av sina kunskaper och åsikter om 

samarbetet på olika kanaler i media, påverkas även andra aktörer på fältet, nämligen 

konsumenterna. Vidare är det inte ovanligt att företag vänder sig till oväntade aktörer eller 

arrangerar egna evenemang för att skapa en stor buzz. Till exempel ordnar H&M en stor 

modevisning och bjuder in viktiga aktörer på modefältet för att visa kollektionen från 

                                                
142 Kawamura, 2005, s. 80 
143 Aspers, 2008, ss, 123-125 
144 Falk, 2011, s. 37 
145 Bourdieu, 1986, s. 119 
146 Kapferer, 2012, s. 193 
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designsamarbetet en första gång. Det här skapar mycket publicitet och uppmärksamhet som 

konsumenter och utomstående kan ta del av hemifrån. Ett exempel på detta är Balmain som 

samarbetade med H&M år 2015. Balmains modeskapare, Olivier Rousteing, använde sig då av 

kända modeller som vanligtvis agerar modell för Balmain.147 Dessa modeller är aktörer med hög 

status på modefältet och bidrar till en högre status för samarbetet samt en större buzz.  

Man var så inne på alla influencers och vem som var, typ Kendall Jenner 

när hon modellerade för det där. Då var det sådär “Wow hon är där, då 

vill jag ha det liksom”. 

 - Mia, fokusgrupp 3 

 

Här menade informanterna att Kendall Jenner fungerade som en aktör som höjde värdet i 

samarbetet. Det här visar hur specifika aktörer på modefältet bidrar till en större publicitet och 

skapar därmed ett högre värde för samarbetet i konsumenternas ögon. Det här visar även hur 

Rousteing använde sig av sitt sociala kapital på modefältet för att marknadsföra kollektionen.148 

Alla aktörer i modesystemet, eller på modefältet, skapar tillsammans ett värde för de båda 

varumärkena i samarbetet men även för kollektionen i samarbetet. Det gäller alltså för företag att 

skapa en stor buzz, som även konsumenterna tar del av för att konsumenterna ska uppskatta 

samarbetet. Vidare diskuterade informanterna att hypen, eller buzzen, beror på vilka aktörerna i 

samarbetet är. Aktören de syftade på i detta fall är designaren, alltså den aktören med en högre 

status och befinner sig på statusmarknaden.  

Jag tänker på det här med hype. Om man jämför typ Karl Lagerfeld eller 

Alexander Wang som folk vet om, då blir ju hypen större för att folk bara “Wow 

vad ska dom göra nu?” och sen kommer Erdem, som man kanske inte har jättebra 

koll på, och då blir det kanske inte lika spännande när kollektionen släpps. Det är 

kanske därför dom gjorde en film inför släppet. 

 - Felicia, fokusgrupp 3 

Det var inte enbart Felicia som ansåg att hypen är större om designern i samarbetet är är någon de 

känner, utan så gott som alla informanter hade samma åsikt. Som exempel nämnde många 

informanter att de inte hade hört talas om Erdem innan de samarbetade med H&M år 2017. Erdem 

var i detta fall en väldigt oväntad och okänd aktör för många konsumenter, vilket inte skapade en 

lika stor hype för dem, i jämförelse med andra samarbeten där de kände till designern. Det här 

                                                
147 Balmain (2015). Balmain x H&M. Hämtad från: https://www.balmain.com/gb/balmain/projects/balmain-x-hm 

(2019-05-23) 
148 Bourdieu, 1986, ss. 104-106 

https://www.balmain.com/gb/balmain/projects/balmain-x-hm
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visar alltså att det kulturella kapitalet återigen spelar roll och påverkar det upplevda värdet bland 

konsumenterna.149 Erdem skapade en kortfilm som fungerade som en del av marknadsföringen 

och blev något oväntat, precis det som Kapferer menar att är viktigt för företag.150  

Men dom gjorde ju en film och det tyckte jag var lite roligt för det var ju ingen 

TV reklam i den, det var ju liksom en film och sen ville du ju ha fortsättningen på 

det. Det var jättespännande! [...] det tycker jag ändå var ett lite roligt sätt att få ut 

sin kollektion på, för det var inte den klassiska “du ska upp på en busshållplats 

här”. 

 - Anton, fokusgrupp 3 

 

Här gjorde H&M tillsammans med Erdem något oväntat, vilket Anton som konsument ansåg vara 

väldigt spännande och ville ha mer av. Erdem var alltså en aktör, som inte många konsumenter 

hade kunskap om från tidigare, vilket informanterna ansåg ge ett lägre värde till samarbetet. 

Informanterna menade att det troligen var därför de gjorde en film, vilket kan ses som något nytt 

och oväntat från både H&Ms och Erdems sida. Filmen var ett lyckat koncept eftersom Anton 

berättade att han ville se mer av filmen och samarbetet. H&M och Erdem lyckades alltså fånga 

konsumenterna och skapa en buzz. 

 

Informanterna kom även in på diskussionen om vem de tror konsumerar något från 

designsamarbetet och vem som ser ett värde i det. På statusmarknaden har aktörernas status en 

betydande roll. När högstatuskonsumenter och högstatusförsäljare samspelar, skapas ett högre 

värde för produkten de utbyter. Även här skapas statusen genom en social konstruktion. För att en 

försäljare eller ett varumärke ska få högre status, gäller det för varumärket att skapa ett högt 

varumärkeskapital.151 För att konsumenterna ska ha möjlighet att konsumera hos 

högstatusförsäljare krävs ett högt ekonomiskt kapital, vilket ger dem titeln högstatuskonsumenter. 

Tycker det beror lite på vilken konsument du är. Om du är den som konsumerar 

H&M eller om du är riktigt ‘into luxury brands’ [...] som en H&M konsument 

kanske du tycker det är lite mer coolt, men om du är den som verkligen är lojal 

till dom dyra märken, så kan du se det som något nedvärderande [...].  

 - Camilla, fokusgrupp 3 

 

                                                
149 Bourdieu, 1986, s. 79 
150 Kapferer, 2012, s. 193 
151 Ibid., s. 16f. 
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Citatet av Camilla kan diskuteras i förhållande till vem konsumenten är; en konsument av 

lyxvarumärken eller en konsument av lågprisvarumärken. Uppfattningen av värde beror alltså på 

om konsumenten själv befinner sig på en standard- eller statusmarknad. Lyxvarumärken och 

högstatuskonsumenten skapar tillsammans statusen på marknaden och ger ett högt värde för både 

varumärket och konsumenten.152 Det är viktigt för oss att poängtera att vi inte kategoriserar 

informanterna som antingen högstatus- eller lågstatuskonsument. Majoriteten av informanterna 

berättade att de äger både designprodukter och produkter från lågpriskedjor. De menade alltså att 

de inte regelbundet konsumerar något från högstatusmarknaden och kan därför inte kategoriseras 

som högstatuskonsumenter. Enligt Aspers teori borde informanterna isåfall klassas som 

lågstatuskonsumenter. Däremot ser de ett lägre värde i H&Ms designsamarbeten än vad teorin 

säger att de borde göra. Det kan ses som att informanterna har ett kulturellt kapital som passar en 

högstatuskonsument men att deras ekonomiska kapital inte är tillräckligt högt för att befinna sig 

på den marknaden. Den tredje fokusgruppen diskuterade alltså att värdet i designsamarbeten 

upplevs olika beroende på vilken status konsumenten har. Enligt informanterna i den fokusgruppen 

ser konsumenter av lågprisvarumärken ett högre värde i H&Ms designsamarbeten medan 

konsumenter av lyxvarumärken ser ett lägre värde. Det kan ses som att konsumenterna av 

lyxvarumärken inte vill nedgradera sig från sitt lyxvarumärke till en hybridprodukt som skapas i 

H&Ms designsamarbeten. Deras kulturella kapital säger alltså att det endast är lyxvarumärket i sig 

som har ett högt värde. Det kulturella kapitalet hos lågpriskonsumenten säger däremot att 

lyxvarumärket tillför H&M ett högre symboliskt värde. För dem har alltså hybriden ett högre värde 

än för högstatuskonsumenter.  

Jag tror att distanseringen är tillräcklig att du vet och är du den typen av kund så 

är du väldigt noga att det här är riktiga Versace och visst gjorde dom ett samarbete 

men det är inte Versace utan det är H&M. 

 - Elliot, fokusgrupp 3 

 

En högstatuskonsument vill alltså kunna skilja mellan H&M och lyxvarumärket i större grad och 

detta är möjligt tack vare konsumenternas kulturella kapital. För att kunna se skillnaden på en 

Versaceklänning och en klänning från Versaces samarbete med H&M, måste konsumenten ha 

tillräckligt mycket kunskap om varumärkena var för sig. Tack vare kunskapen att kunna särskilja 

                                                
152 Aspers, 2008, s. 117f. 
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Versace från Versaces samarbete med H&M, ger det ett visst värde till samarbetet. Återigen ser 

en högstatuskonsument inte ett värde i samarbetet, medan en lågpriskonsument gör det.  

 

Det beror inte enbart på vilken konsumentgrupp individen anser sig tillhöra, utan även smak och 

stil påverkar köpbeslutet och det upplevda värdet. Detta kan ses i förhållande till Bourdieus teori 

om smak och habitus. Människans habitus är inte enbart regler och normer utan uttrycks även som 

praktik och hur vi klär oss. Val av kläder beror i sin tur på människans individuella smak. 

Smakpreferenserna formas under uppväxten och fungerar som en distinktion, ett sätt att skilja sig 

från andra. Det här visar att individen har förmågan att hantera olika kulturella praktiker.153 

Människans kapitaltillgångar påverkar även smaken och sättet människan klär sig. Det 

ekonomiska kapitalet kan vara begränsande för vissa konsumenter och för andra konsumenter 

obegränsat. Modeplagg från olika varumärken kan fungera som en klassmarkör och ett sätt att visa 

sin status och smak. För att kunna visa detta krävs både ett kulturellt och ekonomiskt kapital.154 I 

detta fall visar det kulturella kapitalet att konsumenten vet vad som är bra mode. 

Om man är den typen där du är ganska fashion men inte överdrivet dressad, och 

har en stil där du kan blanda en Acne skinnjacka för 10 000 kr och en T-shirt från 

H&M för 99 kr -  det är den typen av människa jag tänker på som är på dom här 

släppen, som är lite att “man har råd” och man är “fashion” och har då så bra koll 

att du kan bland ihop olika stilar. 

 - Elliot, fokusgrupp 3 

 

Enligt Elliot är det även en kunskap att kunna visa att individen kan blanda både dyra och billiga 

varumärken. Konsumenter behöver inte alltid klassa sig som antingen en högstatuskonsument eller 

lågstatuskonsument, utan köpbeslutet kan basera sig på konsumentens smak. Det är alltså 

individens distinktion och kulturella kapital som påverkar smaken och inte enbart beroende på hur 

konsumenten identifierar sig eller det ekonomiska kapitalet.155 Detta var även något Anton 

påpekade, nämligen att designsamarbeten var ett bra tillfälle att köpa kläder som står ut från H&Ms 

vanliga kollektioner. Därför upplever vissa konsumenter att kollektioner från H&Ms 

designsamarbeten har ett högre värde, eftersom plagg från samarbeten fungerar som ett sätt att 

komplettera den personliga stilen och tillföra något extra. 

                                                
153 Bourdieu, 1986, ss. 138-144 
154 Ibid., ss. 244- 251. Se även: Holmberg, 2008, s. 209 
155 Bourdieu, 1986, s.137, 141, 144 
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Som tidigare diskuterats påverkar konsumenternas ålder hur de kategoriserar plaggen. 

Informanterna sade att de i en yngre ålder såg samarbeten som mer design än H&M.  Med tiden 

när de blivit äldre, menade de att synen förändrats och att samarbeten nu klassades huvudsakligen 

som H&M eller som en hybrid. Det här kan även bero på att det kulturella kapitalet som ung inte 

var så stort men att det vuxit med åldern och att konsumenten numera har mer kunskap om dessa 

samarbeten.  

Ja, men då var jag ett barn och då tänkte jag liksom inte på att det var mest hypen 

och ‘Wow så fina kläder och det är en designer’. Det var då man precis hade börjat 

‘Åh men det finns ju designers och det finns märken’ men man var ändå liksom 

inte insatt, det där grupptrycket också, att man skulle ha någonting dyrare på sig. 

 - Elvira, fokusgrupp 1 

 

Citatet ovan visar hur Elvira ansåg att hon som ung inte hade så mycket kunskap om design. För 

henne handlade det om att äga någonting dyrt och som var en designprodukt. Anledningen till att 

hon kände så här påverkades av det sociala umgänget. För Elvira var det alltså inte det kulturella 

kapitalet som fick henne att köpa plagget från H&Ms designsamarbete, utan det var det sociala 

kapitalet. Elvira hade ingen kunskap om vad hon köpte men ansåg i den åldern att det var viktigt 

att köpa något dyrt. Köpet fick henne att känna en grupptillhörighet och skapade på detta sätt ett 

socialt värde.156 Hon visste att plagget från designsamarbetet hade ett symboliskt värde men 

förstod inte innebörden av det. Nu när Elvira är äldre och har mer kunskap om designsamarbeten 

och andra modevarumärken kan hon värdera samarbeten och se dem i förhållande till 

lyxvarumärken. Det här visar tydligt hur Bourdieus kulturella kapital handlar om kunskap och hur 

det utvecklas genom åren.157 Även om Elvira inte förstod innebörden av värdet då hon köpte 

plagget, såg hon ett högre värde i samarbetet då än vad hon gör nu. På grund av en större kunskap 

vet hon hur högt värde lyxvarumärken i samarbeten har och värderar därför H&Ms 

designsamarbeten lägre än vad hon gjorde tidigare. En konsument som kategoriserar samarbetet 

som design ser ett högre värde i själva samarbetet och i plaggen, än de som kategoriserar 

samarbeten som en hybrid. Vidare berättade även informanterna att de upplevde en större hype i 

yngre ålder, något som kan påverka deras värdering av samarbeten. Flera av informanterna nämnde 

                                                
156 Bourdieu, 1986, ss. 104-106  
157 Holmberg, 2008, s. 208f. 
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att de förknippade en större hype med ett högre värde. Informanterna upplever numera inte en lika 

stor hype kring H&Ms designsamarbeten, och ser inte heller marknadsföring av 

designsamarbetena i lika hög grad. Det här leder till att konsumenterna upplever att värdet i 

designsamarbetena har sjunkit.  

 

Vidare diskuterade informanterna hur de ansåg att samarbeten inom modebranschen på senare tid 

skett i alltför hög grad. Det är inte enbart H&M som samarbetar med aktörer från en högre 

marknad, utan även andra lågpriskedjor som Lindex och Gina Tricot gör det.  

Det känns som att när H&M började med det här så var det någonting helt nytt, 

att man tidigare inte alls hade samarbetat med lyxmärken och budgetmärken, men 

nu kanske 2010 och framåt har det blivit normen att lyxiga märken ska blanda sig 

med budget. [...] Nu är det ju inte bara H&M, utan man kan hitta det på Uniqlo 

och ja Burberry samarbetar med mindre märken, man kan se det överallt. H&M 

är liksom inte dom ända längre som håller på med det. 

 - William, fokusgrupp 1 

 

Det var inte enbart William som ansåg detta, utan de andra informanterna höll med. De menade 

alltså att H&Ms designsamarbeten inte särskiljer sig från andra aktörer på marknaden och att hypen 

därmed har blivit mindre. Det här betyder alltså att H&Ms koncept är bra men att de nu måste 

komma med något nytt för att överraska publiken.158 Det som förut ansågs vara oväntat har nu 

blivit förutsägbart och något konsumenterna tröttnat på. Informanterna menade att intra-

industriella samarbeten har demokratiserat mode för mycket och därför tycker det är ett “urvattnat 

koncept”.  

 

När informanterna diskuterade värde i H&Ms designsamarbeten ansåg de att värdet ytterligare 

påverkas av att kollektionen säljs i en begränsad upplaga samt att det finns ett andrahandsvärde i 

produkterna. För att företagen skall skapa en buzz kring samarbetet, är det vanligt att produkterna 

eller kollektionen endast görs i en begränsad upplaga.159 Konsumenterna är medvetna om att 

H&Ms kollektioner som görs i samarbete med olika designers, endast görs i en limiterad kvantitet 

och köar därför till butikerna för att försöka få tag på något. Informanterna i fokusgrupperna sade 

                                                
158 Kapferer,  2012, s. 193 
159 Shen, Choi & Chow, 2017  
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att de själva inte skulle göra det nu när de blivit äldre men att de vet att det fortfarande finns 

konsumenter som ser ett så högt värde i samarbeten och vill köpa något från kollektionen. 

När dom har gjort samarbeten så har det fortfarande ett värde för det här händer 

bara en gång [...] det är väldigt limited edition och så. När jag jobbade på Sellpy 

då sålde vi vidare, men vi sålde inga vanliga H&M grejer men samarbeten från 

2004 kunde vi sälja hur bra som helst. Dom gick verkligen jättesnabbt. 

 - Ronja, fokusgrupp 3 

 

Citatet visar hur plagg från H&Ms designsamarbeten kan få ett andrahandsvärde som är högre än 

H&Ms vanliga kollektioner. Några av informanterna som hade köpt något från designsamarbeten 

berättade att de hade sålt vidare produkterna. Det här visar att även om värdet sjunker i somligas 

ögon, finns det fortfarande människor som ser ett värde i dessa produkter. Slutligen berättade 

informanterna att produkter från designsamarbeten har ett högre symboliskt värde än H&Ms 

vanliga kollektioner. Anledningen till detta är att eftersom det kräver så mycket från konsumentens 

sida att köpa något ger det en starkare koppling till plagget. Konsumenten kommer ihåg när plagget 

köptes, vilket ger ett större upplevt symboliskt värde i förhållande till ett vanligt H&M plagg.  

3 Slutdiskussion  

Syftet med studien var dels att undersöka demokratiseringsbegreppet i relation till mode, dels att 

undersöka hur konsumenterna upplever det symboliska värdet av H&Ms designsamarbeten och 

om de anser att konceptet är en del av modets demokratisering. 

 

Utifrån vår litteraturstudie konstaterar vi att begreppet demokratisering i relation till modeindustrin 

kan tolkas på flera sätt. Begreppet har diskuterats och problematiserats i analysen och har vidare 

definierats som en påstådd demokratisering av mode. Anledningen till att begreppet diskuterades 

var för att ha en grund innan vi började diskutera konsumenternas tankar om H&Ms 

designsamarbeten som en demokratisering. Uttrycket grundar sig på att göra mode mer öppet för 

alla och ge alla, oberoende av kön, ålder eller klass, en möjlighet att ta del av mode i olika former. 

I litteraturstudien framkommer det att den påstådda demokratiseringen i vissa fall framkommer, 

men att det inte är möjligt att kalla det för en allmän demokratisering av mode. Trots att många 

aktörer i modesystemet får något positivt ut av demokratiseringen, är det fortfarande andra aktörer 

i systemet som inte inkluderas och påverkas på ett negativt sätt av modets demokratisering. 
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Enligt informanterna fanns det både positiva och negativa sidor med H&Ms designsamarbete som 

en demokratisering av mode. Vi har kommit fram till att konsumenterna anser att prissättningen 

av H&Ms designkollektioner är problematisk eftersom kollektionerna är dyrare än H&Ms vanliga 

kollektioner, samtidigt som de är billigare än designerns egna varumärke. Prissättningen gör att 

inte alla H&Ms konsumenter har möjlighet att ta del av samarbetet på grund av sitt ekonomiska 

kapital. Samtidigt ser vi att priset ger en möjlighet till konsumenter som annars inte har råd med 

lyxvarumärken att ta del av design. Priset väger därför både för och emot samarbeten som en form 

av demokratisering. En annan faktor som problematiserar konsumenternas upplevelse av 

samarbeten som en form av demokratisering är den begränsade upplagan. Begränsningen gör att 

endast ett fåtal personer har möjlighet att få tag i en produkt från samarbeten. Eftersom 

informanterna ansåg att designsamarbetena går emot H&Ms affärsidé kopplar vi deras kunskap 

om H&M som varumärke till det kulturella kapitalet. Vårt resultat kan jämföras med resultatet i 

Rollet, Hoffmann, Coste-Manière och Panchouts studie, där de menar att konusmenterna 

uppskattar samarbeten mellan lågpriskedjor och lyxvarumärken om respektive varumärkes 

visioner och värderingar framhävs. Utifrån informanternas svar ser vi att båda varumärkenas 

visioner framhävs, alltså att samarbetet tydligt representerar båda parterna. Samtidigt strider det 

emot H&Ms värderingar på grund av det höga priset och den begränsade upplagan. Vi ser alltså 

att konsumenterna inte upplever H&Ms designsamarbeten som en allmän demokratisering.  

 

Informanterna hade svårt att kategorisera H&Ms designsamarbeten. Faktorer som påverkade 

intrycket var att kollektionerna endast säljs i H&Ms butiker, den svåra köpprocessen och 

kvaliteten. Eftersom kollektionen från designsamarbetet endast säljs genom H&Ms kanaler, ansåg 

informanterna att detta gav kollektionen en H&M prägel och därför ett lägre värde än om det skulle 

kategoriseras som design. Vi ser att konsumenten upplever tröskeln till en H&M butik som lägre 

än till en butik som säljer lyxvarumärken, vilket samtidigt kan ses som en demokratisering. För att 

konsumenten ska få tag på något från designsamarbetet gäller det att vara snabb både i den fysiska 

butiken och på hemsidan.  Vi upplever att konsumenterna kopplar den kaotiska stämningen som 

uppstår vid lanseringen av kollektionen till H&M och kopplar därför även samarbetena till H&M. 

Informanterna förknippade H&M med dålig kvalitet, vilket drabbade designsamarbetet enligt dem. 

Här ser vi dock en form av problematisering eftersom informanterna är villiga och fortsätter att 
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köpa kläder i dålig kvalitet från H&M, men accepterar inte att köpa produkter från 

designsamarbetet eftersom de ser H&Ms dåliga kvalitet i samarbetena och menar att prissättningen 

är för hög. Vidare menade informanterna att H&Ms designsamarbeten tydligt representerade 

designern i kollektionerna men att det samtidigt fanns tydliga skillnader från designerns 

originaldesign. Tack vare detta ser vi att det krävs en viss förmåga att kunna särskilja en god 

kvalitet och ren design från designsamarbetet, alltså menar vi att det kulturella kapitalet bidrar till 

denna särskiljningsförmåga. 

 

Vi har kommit fram till att konsumenternas uppfattning av samarbeten som en demokratisering av 

mode samt kategoriseringen av samarbeten påverkar deras upplevelse av det symboliska värdet. 

Om konsumenterna upplever att ett samarbete blir för demokratiskt sjunker värdet, och tvärtom. 

Vid kategoriseringen av samarbeten sjunker det symboliska värdet om kollektionen har en H&M 

prägel och stiger om kategoriseringen är närmare design. Vi ser att Jean-Noël Kapferers teori om 

hype hänger ihop med värde: en större hype ger ett högre upplevt symboliskt värde till ett 

samarbete. Informanterna diskuterade hur upplevelsen av samarbetena hade ändrats med tiden och 

åldern och upplevde designsamarbetena som mer hypeade när de var yngre. Upplevelsen och den 

unga åldern kan ha gjort att konsumenterna kopplade H&Ms designsamarbeten främst till design 

och inte H&M. Vi menar att detta kan bero på att de nu har mer kunskap, alltså ett större kulturellt 

kapital.  

 

Eftersom vi diskuterade hur konsumenter kan delas in i två olika kategorier, lågstatus- och 

högstatuskonsumenter, enligt Patrik Aspers teori kan vårt resultat därför jämföras med både Mrad, 

Farah och Hadads resultat samt Peirson Smiths resultat i förhållande till konsumenternas kulturella 

kapital. Mrad, Farah och Hadads studie om lyxkonsumenter visade att dessa kategoriserade 

samarbeten som H&M och att det drog ner det symboliska värdet i lyxvarumärket. Konsumenterna 

i Peirson Smiths studie kategoriserade samarbetena som mer design och värdesätter samarbeten 

högre. Dessa konsumenter kan då ses som lågstatuskonsumenter i förhållande till Mrad, Farah och 

Hadads konsumenter. Informanterna i våra fokusgrupper hade däremot en annan upplevelse av 

samarbeten och kategoriserade H&Ms designsamarbeten som 70% H&M och 30% hybrid.  
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Sammanfattningsvis är det upplevda symboliska värdet nära knutet till informanternas kulturella 

kapital. För att konsumenterna ska se ett högre symboliskt värde i samarbetet krävs det att 

konsumenterna har kunskap om designern, alltså aktören från statusmarknaden. Konsumenterna 

ser ett högre symboliskt värde i de samarbeten som görs tillsammans med en designer de har 

kunskap om jämfört med ett samarbete som görs tillsammans med en designer de inte har kunskap 

om. Det kulturella kapitalet påverkar hur informanterna upplever hypen och uppmärksamheten 

kring de olika samarbeten. Alltså, ju kändare aktörer på modefältet som involveras i H&Ms 

designsamarbete, desto större upplevd hype och värde har samarbetet. Här ser vi tydligt att det 

kulturella kapitalet, som Pierre Bourdieu skriver om, återigen påverkar det upplevda symboliska 

värdet. 

 

Vi drar slutsatsen att ett samarbete mellan en lågstatus- och högstatusaktör på modemarknaden 

kan ses som ett bra tillfälle att köpa design när det gäller priset, trots att priset är för högt för att 

säljas i en H&M butik. Informanterna ansåg alltså att priset på kollektionerna är för högt för H&Ms 

affärsidé men för lågt för att vara design. Vidare kan vi koppla det kulturella kapitalet till det 

symboliska värdet. Informanternas kulturella kapital påverkade deras svar om att kategorisera 

H&Ms designsamarbeten som H&M snarare än design. Ytterligare påverkar det kulturella 

kapitalet det symboliska värdet om konsumenten har kunskap om aktörerna i samarbetet. 

Konsumenterna kan då se ett värde i respektive aktörer och ytterligare se ett värde i samarbetet. 

Den kända designern ger H&M ett högre symboliskt värde. Slutligen, den stora mängden av intra-

industriella samarbeten, alltså en form av demokratisering, har gjort att informanterna har tröttnat 

på konceptet. Därför ser vi att samarbeten på så sätt har fått ett lägre upplevt symboliskt värde 

bland konsumenterna. 

 

Efter att vi avslutat vår forskning ser vi flera möjligheter att utveckla och forska vidare kring 

ämnet. Först och främst är det möjligt att göra samma typ av studie på en internationell nivå. 

Studien kan baseras på en annan konsumentgrupp eller utföras i ett annat land, för att se om det 

likheter eller skillnader mellan olika åldrar och lokalisering. Eftersom det är flera företag som gör 

liknande samarbeten är det även en möjlighet att forska om andra företag eller jämföra företag med 

varandra. De ämnen som vi lyft fram i uppsatsen kan även fördjupas. Exempelvis kan skillnader 

mellan högstatus- och lågstatuskonsumenter forskas om på en djupare nivå. Modets påstådda 
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demokratisering är även ett ämne som kan fördjupas, oberoende av samarbetsperspektivet. En 

möjlighet är att fördjupa klassperspektivet i förhållande till den påstådda demokratiseringen. 

Vidare har vi upptäckt teman som har berört ämnet designsamarbeten men som vi valt att inte 

fördjupa oss i. Intra-industriella och inter-industriella samarbeten kan bland annat forskas om i 

förhållande till trickle-down och trickle-up teorierna, alltså om mode rör sig från 

högstatusaktörerna ner till lågstatusaktörerna eller vice versa. Slutligen ser vi att studien kan göras 

som en kvantitativ studie, där studien skulle baseras på statistik och siffror istället för subjektiva 

upplevelser.  
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4 Appendix 

4.1 Frågor och teman som borde beröras 

 

Berätta kort om studien 

Informera om anonymitet och få samtycke 

Vi spelar in för vår skull, ingen annan kommer höra eller se “råmaterialet” 

Be deltagarna berätta om sig själv 

- Namn, ålder, varifrån de är, livssituation, vad de pluggar isåfall, jobb? 

 

Alla känner väl till H&M? 

Vad tycker ni om H&M? 

 

Vad tycker ni om design? Någon favorit? 

 

H&M har sedan 2004 haft årliga samarbeten med kända designers. 

Kommer ni ihåg några av dessa i så fall vilka och varför kommer ni ihåg? 

 

- Visa bilder från kollektionerna 

 

Vad tycker ni om dessa samarbeten? Vad är era intryck? 

 

Har ni köpt plagg från kollektionerna? Varför/varför inte? 

Använder ni plaggen ofta?  

Varför tror ni att andra köper samarbetesplagg?  

 

Med tanke på att det är ett samarbete mellan H&M och en designare, vad känner ni att plaggen 

är? Hur vill ni kategorisera plagget? 

- Behåller designvarumärket sin unika design i samarbetena? 

- (Säg detta om de inte fattar: Köper ni H&M eller design?) 

 

Vad tänker ni generellt om designsamarbeten med H&M?  

Tycker ni att det är bra, dåligt? Öppnar det upp branschen?  

- Är det här en demokratisering av mode? 

- Kvalitet?  

 

Vem gynnar detta? 

Behåller designers sin status?  

 

Fråga om värde som sista fråga? 
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Får H&M ett högre eller lägre värde av designsamarbeten, eller har det inget att säga? 

 

Vem skulle inte kunna göra samarbete med H&M? 

Vem skulle du vilja se samarbeta med H&M? 

Varför inte svensk designare? 

 

Om de säger att lyxvarumärke inte är lika exklusivt längre - vad beror det på?  

Är det för att vi har mer kunskap om lyxvarumärken idag, har blivit äldre och vet? 

4.2 Frågor till enskild djupintervju:  

 

Kan du berätta om ditt förhållande till H&M? Vad tänker du om företaget? 

 

Hur tänker du att samarbeten påverkar de olika märken? 

 

Ser du någon problematik i samarbeten? 

 

Vem tjänar mest på samarbeten? Varför?  

 

Vad är din personliga mening? Vilket värde ger du samarbeten? 

 

Varför köper du/köper inte kläder från samarbetena? 
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