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Förord 

 

Efter fyra år på civilekonomprogrammet lider den sista terminen mot sitt slut och nya äventyr 

väntar för författarna. Den här studien hade inte varit möjlig utan det fina stöd vi fått av vår 

handledare Per Frankelius som varit en ledstjärna i mörkret. Vi vill även tacka vår 

seminariegrupp för de trevliga diskussionerna och den värdefulla och konstruktiva kritiken. 

Vi vill även självklart tacka och alla de som ställt upp på att intervjuas trots vårt tjat, stort 

tack! Det har slutligen varit ett stort nöje för oss att skriva den här studien eftersom den har 

en stark koppling till våra personliga intressen för ämnet.  

 

 

Linköping 28 maj 2018 

 

  Theodor Bolin    Carl Sellman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Sammanfattning 

Titel: En analys av effekterna som uppstår när lågprisvarumärken samarbetar med 

lyxvarumärken inom modebranschen. Är co-branding lösningen för framtidens 

modebransch?  

Författare: Theodor Bolin och Carl Sellman.  

Handledare: Per Frankelius.  

Bakgrund: Sedan 2004 då H&M samarbetade med Karl Lagerfeld har samarbeten inom 

modebranschen blivit ett välkänt fenomen som idag är en marknadsföringsstrategi för 

varumärken i olika segment. Samarbeten genererar ofta positiva aspekter för de inblandade 

parterna men det finns även risk för nackdelar om samarbetet inte utförs på rätt sätt. 

Därutöver har modebranschen utvecklats de senaste åren och effekterna av samarbeten inom 

modebranschen har påverkat denna utveckling i viss utsträckning.  

Syfte: Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur olika företags lågprisvarumärken och 

lyxvarumärken inom modebranschen påverkas av ett samarbete i form av en gemensam 

kollektion. Studien vill även skapa en uppdaterad förståelse för vilka synergieffekter som kan 

uppstå av dessa samarbeten, hur dessa samarbeten influeras av dagens modebransch, samt 

hur framtidsutsikten ser ut.  

Metod: Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod där empiri har samlats genom 

semistrukturerade intervjuer med sju experter som har kunskaper inom de ämnesområden 

som berör studien. Empirin har analyserats med hjälp av tidigare studier för fylla de gap som 

existerar för samarbeten inom modebranschen.  

Slutsats: Studien konstaterar att samarbeten kan påverka både lågpris- och lyxvarumärkens 

brand equity och att de positiva effekterna överväger de negativa. Lågprisvarumärken 

tenderar dock att gynnas mest av ett samarbete. Influenser från bland annat populärkultur och 

nya typer av konsumenter har fått ett ökat inflytande på både modebranschen och samarbeten 

inom den. Framtiden bedöms som osäker av experterna. Dock framställs co-branding 

samtidigt som en lösning på den alltmer komplicerade modemarkanden.  

Nyckelord: Brand equity, co-branding, lågprisvarumärke, lyxvarumärke, mode, 

populärkultur.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Abstract  

Title: An analysis of the effects that arise when low-budget brands collaborate with luxurious 

brands in the fashion industry. Is co-branding the solution for the future of fashion?  

Authors: Theodor Bolin and Carl Sellman.  

Supervisor: Per Frankelius.  

Background: Since 2004 when H&M collaborated with Karl Lagerfeld has co-branding 

become a well-known phenomenon that now serves as a marketing strategy for clothing 

brands in different segments. These collaborations often generate positive aspects for the 

partners who are involved. There are however risks if the collaborations are not executed 

properly. The fashion industry has evolved in the last years and the consequences of 

collaborations have affected it to some extent.  

Purpose: The purpose of this study is to research and create a developed understanding of 

the effects that may arise when a low-budget brand and a luxurious brand create a clothing 

collection together. The study also wants to examine potential synergies that a collaboration 

may generate, how these collaborations are influenced by todays fashion industry, as well as 

what the future might look like.   

Methodology: This study applies a qualitative research method where empirical data has 

been gathered through semi-structured interviews with seven experts who have knowledge 

about the subject areas that are relevant to the study. The empirical data has been analyzed 

with the help of previous studies in order to fill the knowledge gaps that exist for 

collaborations within the fashion industry.  

Conclusions: The study establishes that collaborations can indeed affect both the low-budget 

brand and the luxurious brand’s brand equity. It also found that the positive effects outweigh 

the negative. Low-budget brands however, tend to be more rewarded than luxurious brands 

in these collaborations. Influences from pop culture and new types of consumers have gained 

an increased power on both the fashion industry and the collaborations within it. The future 

is deemed uncertain by the experts but co-branding is however portrayed as a possible 

solution for the complicated fashion market that exists today. 

Keywords: brand equity, co-branding, low-budget brand, luxurious brand, fashion, pop 

culture.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 

De senaste åren har antalet samarbeten mellan varumärken inom modebranschen ökat till 

antalet och i komplexitet (Petro 2013). Dessa samarbeten har dock en betydligt äldre historia. 

Grunden lades på 1930-talet av den välkända modedesignern Elsa Schiaparelli som skapade 

de välkända plaggen vid namn “Lobster dress” och “Shoe hat” tillsammans med konstnären 

Salvador Dalì. Därmed lade de grunden till korsningar mellan kläder och konst (Blechman 

2013). I och med denna förekomst blev det möjligt för modeskapare att se sig själva som 

konstnärer och skapare av något alldeles unikt (Reilly 2017). På 1960-talet kom popkonsten 

vilket drev på att även massproducerade föremål kunde anses vara konst (Blechman 2013). 

Ett exempel på detta var Andy Warhols samarbete med Yves Saint Laurent åren 1966-67 då 

Warhols Campbell Soup burk hamnade på Saint Laurents klänning kallad ”The Souper 

Dress” (Ibid.). Samtidigt ville många modedesigners demokratisera branschen för att göra 

sina kollektioner mer tillgängliga för massorna (Reilly 2017). 

 

Under 2000-talet har samarbeten mellan aktörer inom modebranschen ökat markant (Zarella 

2016). Den samtida vågen av samarbeten började 2004 då det svenska klädföretaget Hennes 

& Mauritz (vidare benämnt H&M) samarbetade med den internationella designern Karl 

Lagerfeld (Sherman 2015, Zarella 2016). Modebranschen var skeptiska till ett samarbete 

mellan en välkänd designer och en lågpriskedja men samarbetets framgång motbevisade 

negativiteten och modebranschen och dess konsumenter introducerades därmed till 

fenomenenet samarbeten mellan ett lyxvarumärke och ett lågprisvarumärke (Paulick 2018). 

Den här typen av samarbete har kommit att kallas fast fashion co-branding, en term för mötet 

av lågpris- och lyxvarumärken (Choi et al. 2014). H&M har efter sin succé med Karl 

Lagerfeld skapat kollektioner med andra välkända lyxvarumärken som Stella McCartney, 

Jimmy Choo, Lanvin och Versace (Yotka 2016). Det är inte bara H&M som flitigt använt sig 

av samarbeten. Andra stora lågpriskedjor såsom amerikanska Target och japanska Uniqlo 

har även de samarbetat med kända lyxvarumärken (Choi et al. 2014, Flammia 2018, Petro 

2013).  
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I en modebransch där konkurrensen är hög är samarbeten ett tillvägagångssätt för att 

marknadsföra sitt varumärke i syfte att differentiera sig mot sina konkurrenter (Okonkwo 

2007). Genom att samarbeta med ett lyxvarumärke skapas flera fördelar för ett 

lågprisvarumärke (Ibid). Genom att associera sig med ett exklusivt varumärke kan 

lågprisvarumärket skapa starkare varumärkesassociationer (Uggla 2004). För lyxvarumärken 

har samarbeten ofta resulterat i en ökad exponering och hög inkomst för arbetet (Pariani 

2017). Den ökade exponeringen kan ge stora fördelar för lyxvarumärket. Rei Kawakubo, 

grundare av Comme des Garçons förklarade varför hon ingick ett samarbete med H&M i ett 

pressmeddelande;  

 

I thought it would be an exciting event to work with H&M in order to sell 

Comme des Garçons clothes in places where they have never been sold and to 

appeal to people who may not yet understand Comme des Garçons. Marrying 

the commercial expertise of H&M with Comme des Garçons creation was a 

fascinating challenge (H&M 2008).  

 

Då samarbeten har blivit en stor del av modebranschen har det blivit en ny prioritering för 

modeföretag att förstå effekterna ett samarbete har på konsumenternas beteende och varför 

de blivit så populära bland dem (Choi et al. 2014). Keller (2001) menar att konsumenternas 

uppfattning angående ett modevarumärke är motiverat av deras kunskap och behovet av 

unicitet gentemot varumärket, vilket härstammar från deras personliga erfarenhet. 

Konsumenternas behov för unicitet är direkt relaterat till behovet av att differentiera sig själv 

från andra för att utveckla och höja sin självbild och sociala status (Tian et al. 2001). Ett 

typiskt kännetecken för både lyxvarumärken och lågprisvarumärken är att försörja sina 

konsumenter med trendiga och unika plagg, antingen genom snabba ledtider för 

lågprisvarumärken eller låga kvantiteter för lyxvarumärken (Okonkwo 2007). Utvecklingen 

av fler konsumenter med ökat kapital i kombination med den ökade internet-handeln har 

konsumenter börjat blanda lyxvaror med lågprisprodukter, vilket har lett till den så kallade 

“demokratiseringen av lyx” (Okonkwo 2009). Det innebär att lyxvarumärken har börjat göra 

sina produkter mer tillgängliga för massorna (Ibid.). Samarbeten med dyra modeskapare, 

exempelvis det mellan H&M och Erdem, har resulterat i att människor som i vanliga fall inte 
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har råd med de dyra lyxmärkeskläderna tillåts köpa en begränsad kollektion av ett samarbete 

till ett lägre pris än vad kläderna från modeskaparen vanligtvis kostar (Okonkwo 2007).  

 

Under de senaste åren har det även skett en förändring gällande vilka aktörer inom 

modebranschen som väljer att samarbeta med varandra samt vilka typer av plagg som 

konsumenterna efterfrågar. Levine (2016) förklarar att samarbeten med artister och andra 

välkända ikoner inom populärkulturen har ökat betydligt de senaste åren. 2013 tog 

lågprisvarumärket H&M steget in i popkulturens värld genom att samarbeta med den 

världskända sångerskan Beyoncé för en badklädeskollektion (Leach 2015). Ett annat välkänt 

exempel är Robyn Fentys (mer känd som Rihanna) kollektion med det tyska sportmärket 

Puma, som kom hösten 2016 (Fox 2016). Musikbranschen har fått mer och mer inflytande, 

även på de kända high fashion modehusen (Bramley 2015). Välkända rappare såsom Drake 

och A$AP Rocky har dessutom de senaste åren samarbetat med lyxvarumärken som Louis 

Vuitton och Dior (Chang 2017).  

1.2 Problemdiskussion 

 

Det är enligt Kapferer (2012) väsentligt att ha ett starkt varumärke för att vara 

konkurrenskraftig på dagens utvecklade modemarknad. Samarbeten, eller co-branding som 

det också benämns, är idag ett vanligt tillvägagångssätt för att nå ut till nya kunder, förbättra 

och förnya sitt varumärke (Okonwo 2007). För att öka värdet på sitt varumärke, även kallat 

brand equity, kan två varumärken samarbeta för att med en gemensam kollektion förbättra 

sin position på marknaden (Rollet et al. 2013). Kapferer (2012) påpekar att det har blivit 

viktigt för företag att kontinuerligt arbeta för att utveckla och stärka sina varumärken. Vidare 

menar Uggla (2004) att om varumärken vill bli mer konkurrenskraftiga krävs det att de hittar 

nya spännande sätt att marknadsföra sig själva, bland annat genom samarbeten. Varumärken 

är dessutom väsentliga för företag att kunna differentiera sig gentemot sina konkurrenter 

(Ibid). Baserat på ovan nämnda situation har det lett till att fler varumärken nu samarbetar 

för att stärka sina positioner på marknaden (Kapferer 2012).  Samarbeten i kombination med 

utvecklingen av varumärkeshantering har visat sig vara en framgångsrik 

marknadsföringsstrategi som har format dagens modebransch (Choi et al. 2014). Detta har i 
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sin tur lett till att både attityden och psykologin hos konsumenter ser väldigt annorlunda ut 

(Ibid.).  

 

Det har således blivit svårt för företag att vara relevanta, differentiera sig själva och vara 

tillräckligt intensiva i en allt mer dynamisk marknad (Aaker 2010). Vidare framhäver Aaker 

att genom nya teknologiska utvecklingar i kombination med en förändring i konsumenters 

behov ser marknaden idag annorlunda ut och en hårdare konkurrens råder. Modebranschen 

befinner sig idag i ett skede med nya utmaningar som inte tidigare fanns i samma utsträckning 

(Solca 2017). De strategier som tidigare var framgångsrika är idag inte lika relevanta (Rollet 

et al. 2013). Vidare menar Solca (2017) att konsumenter har, på grund av dagens breda utbud, 

blivit mindre lojala. Konsumenter har genom tillgången till internet mer information om 

produkter och en ökad potential till att bli ”experter” enligt Rollet et al. 2013. Detta, i 

kombination med den markant ökande internet-handeln står speciellt de lyxiga 

modeföretagen, som hittills livnärt sig på service i butiker, inför en osäker framtid (Solca 

2017). Det är alltså inte längre möjligt för exklusivare modeskapare att i samma grad skapa 

nya kollektioner som de tidigare gjort, för att tilltala dagens konsumenter (Ibid.). Intresset 

hos konsumenterna har alltså skiftat till nya områden och stilar inom modebranschen (Ibid.).  

 

När efterfrågan på varumärkens ordinarie produkter minskat (Okonkwo 2007), och när det 

inte längre går att attrahera konsumenter med konventionella samarbeten, har det blivit 

vanligare att attrahera konsumenter med en ny typ av samarbeten mellan varumärken som 

vanligtvis inte skulle associerats med varandra (Morency 2017). Två företag från olika 

segment inom modebranschen har möjlighet att hitta potential i andra typer av samarbeten 

för att skapa något innovativt och nytänkande för sina konsumenter (Shannon, 2017). De 

uppdaterade mer banbrytande samarbetena har blivit ett nytt sätt att chockera konsumenter 

för att skapa nya rubriker och nytt liv runt varumärken som höll på att bli irrelevanta för de 

kommande generationerna (Ibid.).  

 

Det finns även risker med samarbeten enligt Blackett & Russell 1999. De menar att riskerna 

med ett samarbete, inkluderar faktorer såsom försämrat rykte, överföring av negativa 

varumärkesassociationer, finansiella förluster och negativ publicitet. Vidare finns det stor 
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risk för brand dilution vilket betyder att om ett varumärke överanvänds eller upprättar en 

anknytning till ett lägre ansett märke kan det resultera i en minskning av brand equity.  

 

I samband med utvecklingen av samarbeten inom modebranschen har företag även ingått 

samarbeten med personer från populärkulturen som till exempel kända artister (Morency & 

Jiang 2017). Det finns en konstant dialog mellan de olika branscherna och båda drar nytta av 

varandra på olika sätt (Miller 2011). Kända artister, oftast inom hip-hop och R&B genren, 

blir allt mer vanligt förekommande som ansiktet utåt för många varumärken. Samtidigt vill 

artister gärna associera sig själva med varumärken där de samarbetsparterna kan gagna 

varandra (Miller 2011). Dessa typer av samarbeten är en ny utveckling av fenomenet och ett 

flertal samarbeten har blivit starkt associerade med subkulturer och från ett medialt 

perspektiv haft en stor påverkan på olika grupper i samhället (Morency & Jiang 2017). 

Morency och Jiang menar även att det vanliga lyxmodet inte längre har den slagkraft det en 

gång har haft. Istället blir det fler äldre och klassiska modeskapare som rör sig mot 

streetwearinspirerande kollektioner (Ibid.). Den klassiska tendensen där streetwear och 

lyxvarumärken aldrig möts, vilket har präglat modebranschen en längre tid, går idag igenom 

en stor förändring vilket har krävt innovation och nya tillvägagångssätt för att mätta den nya 

efterfrågan (Solca 2017).  

 

Fenomenet samarbeten inom modebranschen har blivit utförligt diskuterat inom olika 

modemedia. Den existerande akademiska litteraturen om samarbeten mellan 

lågprisvarumärken och lyxvarumärken ger en ofullständig bild om vad som idag pågår inom 

den dynamiska modebranschen. Aspekter såsom valet av samarbetspartner, nya influenser i 

form av livsstilar eller det ökande inflytandet av populärkultur är alla exempel på 

ofullständiga diskussioner där det finns förbättringsmöjligheter att vidareutveckla den 

befintliga kunskapen.  
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1.3 Syfte 

 

Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur olika företags lågprisvarumärken och 

lyxvarumärken inom modebranschen påverkas av ett samarbete i form av en gemensam 

kollektion. Studien vill även skapa en uppdaterad förståelse för vilka synergieffekter som kan 

uppstå av dessa samarbeten, hur dessa samarbeten influeras av dagens modebransch, samt 

hur framtidsutsikten ser ut.  

 1.4 Forskningsfrågor 

 

Med problemformuleringen och syftet som grund, samt med utgångspunkt i tidigare studier 

har följande frågeställningar formulerats för samarbeten mellan lågpris- och lyxvarumärken:  

• Hur påverkas ett varumärkes brand equity, utifrån dess olika dimensioner, av ett 

samarbete?  

• Vilka synergieffekter kan uppstå i ett samarbete och vilka är de bakomliggande 

faktorerna för ett lyckat samarbete?  

• Hur har dagens modebransch influerat samarbeten och hur ser den framtida 

utvecklingen ut?  

1.5 Avgränsningar  

 

Inom marknadsföringsteorin finns det flera typer av co-branding såsom joint venture, joint 

advertising eller joint promotion. Vidare kan co-branding förekomma mellan både 

homogena och heterogena industrier. Denna studie kommer enbart fokusera på co-branding 

för homogena industrier, alltså företag inom modebranschen, där nya produkter och 

kollektioner tas fram mellan två varumärken där ett anses vara ett lågprisvarumärke och det 

andra ett lyxvarumärke. Begreppet co-branding översätts på svenska till 

varumärkessamarbete vilket, för enkelhetens skull har kortats ned till samarbeten i den här 

studien. Begreppen co-branding och samarbeten kommer användas synonymt i den här 

studien där de lämpar sig bäst språkmässigt och kontextuellt. Vidare har studien använt sig 

av Aakers (1991) modell för att undersöka varumärkens brand equity då Aakers definition är 
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vida accepterad i tidigare forskning (Buil et al. 2013). Dimensionen i Aakers modell som 

kallas ”andra proprietära varumärkestillgångar” är inte inkluderad i studien då den inte är 

relevant eftersom den belyser tillgångar som patent och andra tillgångar vilka inte berör 

själva varumärket (Buil et al. 2013). Vidare har finansiella aspekter inte tagits upp i teorin 

eftersom de både är svåra att mäta samt ofta bevarade hemliga av samarbetsparterna.  

 

Faktumet är att bakom varumärken finns företag som äger och driver sina varumärken. Att 

samarbeten förekommer mellan varumärken innebär i själva verket att det är företagen och 

människorna som arbetar på dem som skapar och driver samarbetena mellan de olika 

varumärkena. För enkelhetens skull och för textens flöde har den här studien valt att beskriva 

samarbeten som företeelser mellan varumärken istället för mellan ”företags varumärken”. 

Detta beror även på faktumet att ett företag kan inneha flera varumärken, vilket H&M är ett 

exempel på. Därför har studien valt att använda sig av endast varumärken vilket innebär att 

ett samarbete mellan H&M och ett lyxvarumärke då benämner H&Ms huvudvarumärke 

”H&M” och inget av deras undermärken såsom Cos eller & Other Stories.  

 

Vidare bör termerna lågpris- och lyxvarumärke definieras eftersom de frekvent förekommer 

i studien. Med ett lågprisvarumärke menas företag som H&M eller Target då de arbetar med 

en affärsstrategi som kallas fast fashion där produktionstiden mellan design till butik och 

stilfull design är prioriterat för att locka konsumenter (Rosenblum 2015). Med lyxvarumärke 

menas företag såsom Louis Vuitton eller Kenzo som strävar efter att, genom till exempel 

exklusivitet, kvalitet, hög varumärkesmedvetenhet och en hög prisnivå locka konsumenter 

(Kapferer 2008, Phau & Prendergast 2000).  

 

På grund av att studien fokuserat på internationella varumärken existerar ingen geografisk 

avgränsning angående samarbetspartners. Istället har studien utgått ifrån samarbeten mellan 

lågprisvarumärken och lyxvarumärken oavsett geografisk placering. Studien har dessutom 

fokuserat på samarbeten inom modebranschen efter 2004 då fenomenet fick ett uppsving och 

blev en viktig del av branschen.  
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2 Teorier och studier kring marknadsföring, 

samarbeten och mode 

För att få en klar och övergripande bild är det här kapitlet indelat i tre olika huvudområden. 

Dessa tre områden är marknadsföringsteorier, samarbeten samt tidigare studier kring 

samarbeten inom modebranschen. Kapitlets syfte är att redogöra för redan etablerade teorier, 

modeller och slutsatser gjorda kring detta ämne. Detta kapitel kommer därmed vara en grund 

för studiens analyser och slutsatser.  

2.1 Marknadsföringsteorier 

 

I det här avsnittet kommer tidigare teorier och studier som relaterar till varumärken och 

värdet på varumärken att presenteras. Den första delen kommer att utforska teorier 

angående varumärken vilket är nödvändigt för att förstå kommande studier som bygger på, 

eller är relaterade till varumärken. Den andra delen tar upp David Aakers modell om brand 

equity vilket utvärderar värdet på ett varumärke. Detta avsnitt är relevant för studien för att 

kunna öka förståelsen för hur varumärken påverkas av samarbeten.  

 

2.1.1 Varumärke och branding  

Varumärke, på engelska kallat brand, har olika betydelser och definitioner, därför är det 

nödvändigt att klargöra vad begreppet innebär eftersom det är ett centralt begrepp i den här 

studien, både för co-branding och brand equity. Traditionellt sett är ett varumärke ett 

komplement till en produkt som en producent tillverkade och som sedan fick ett namn 

(Riezebos 2003). Enligt Keller et al. (2008) definierar den Amerikanska 

Marknadsföringsassociationen (AMA) ett varumärke som; 

 

Ett namn, term, tecken, symbol eller design, eller kombination av dessa, ämnat 

för att identifiera produkter och tjänster från en säljare eller en grupp av säljare 

samt för att särskilja dessa från konkurrenternas produkter och tjänster. (Keller 

et al. 2008, egen översättning, sida 2).  
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Detta refererar alltså till det som Keller et al. kallar varumärkets beståndsdelar (brand 

elements). Vidare menar Riezebos (2003) att ett varumärke har skiftat från att vara ett 

product-plus till ett koncept, genom att företag utvecklar idéer för varumärken som de hoppas 

kommer tilltala specifika konsumentgrupper som en identitet än bara ett varumärkesnamn. 

Forskning har dessutom påvisat att produkter både föredras och är lättare för konsumenter 

att urskilja när de har ett varumärkesnamn (Riezebos 2003). Enligt de Chernatony et al. 

(2011) definieras ett varumärke som ett kluster av värden som tillåter ett företag att skapa ett 

löfte om en unik och välkomnande upplevelse. Den definitionen medger att varumärken 

handlar om att bygga på sin princip om att skapa värde och utlova en unik och välkomnande 

erfarenhet för konsumenterna (de Chernatony et al. 2011). Författarna hävdar även att 

varumärken skapar en mångfald av fördelar, vilka enkelt kan klassificeras som 

tillfredsställelser för konsumenters rationella och emotionella behov.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att begreppet varumärke är svårdefinierat och att 

man som läsare bör betrakta begreppet som en kombination av både de aspekter AMA lyfter 

fram samt de mer abstrakta aspekter de Chernatony et al. (2011) lyfter fram i sina 

definitioner. Som slutsats summerar Frankelius et al. (2015) varumärken i sin definition som;  

 

Summan av vad någon representant för ett visst namn eller viss symbol säger och 

gör över en längre tid, tolkat i betraktarens ögon, jämte effekten av inverkande 

omvärldsfaktorer över tiden. (Frankelius et al. 2015, sida 35).  

 

Branding, även kallat varumärkesstrategi på svenska, är, i likhet med varumärke viktigt att 

definiera då det utgör en grund för begreppet co-branding vilket också är ett centralt begrepp 

i den här studien. Branding är en långsiktig vision för ett företags produkter och tjänster 

(Kapferer 2012). Ordet branding har sitt ursprung från när boskapsägare brännmärkte sina 

kor (Frankelius et al. 2015). Dagens samhälle har dock globaliserats och med teknologins 

utveckling har konsumenter tillgång till omfattande information om varor och tjänster 

(Burman et al. 2009). Detta har gjort branding till en viktig strategi för företags 

konkurrenskraft och profilering på marknaden samt för konsumenters beslutstagande inför 
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ett köp (Ibid.). Balmer (2001) definierar ett varumärkes förhållande till branding som ett 

medvetet beslut av ledande befattningshavare att förmedla en klar porträttering av företagets 

identitet. Burman et al. (2009) menar att denna varumärkesstrategi är avsevärt betydande för 

företag och för att den ska kunna utnyttjas fullt ut bör den så kallade brand equity modellen 

beaktas eftersom den har ett utifrån-in perspektiv på varumärket.  

 

2.1.2 Brand equity  

Brand equity är en term som är grundläggande för denna studie. Enligt Buil et al. (2013) är 

brand equity ett nyckelbegrepp inom marknadsföring och en viktig indikator för ett 

varumärkes framgång. Brand equity betecknar värdet på ett varumärke, eller som Farquhar 

(1989) definierar det: ”We define brand equity as the “added value” with which a given brand 

endows a product” (Farquhar 1989, sida 24). Ett företags värde har tidigare främst värderats 

genom dess materiella tillgångar och man har på senare tid insett att dess riktiga värde finns 

utanför företaget, i potentiella kunders sinnelag (Kapferer 2012). Brand equity är därför, 

enligt Motion (2003), en immateriell tillgång som finns i det komplexa samspelet mellan ett 

varumärkes rykte, prestationer och relationer som bidrar till ett företags totala värde. Brand 

equity är alltså visualiserat utifrån perspektivet av den individuella konsumenten och 

konsumentbaserat brand equity skapas när konsumenten är välbekant med varumärket och 

har positiva, starka och unika varumärkesassociationer gentemot det (Kamakura & Russell 

1991). Därför har det blivit viktigare att erkänna varumärken som immateriella tillgångar för 

att bättre förstå hur man ska bygga, mäta och hantera brand equity (Keller 1993). Aaker har 

definierat brand equity som;  

 

En samling tillgångar och benägenheter länkade till ett varumärke, dess namn 

och logotyp, som tillför eller minskar värdet på en produkt eller tjänst för en 

firma och/eller till dess kunder (Aaker 1991, egen översättning, sida 25). 
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Denna definition har blivit vida accepterad i tidigare forskning enligt Buil et al. (2013). Aaker 

har även skapat en modell för brand equity som inkluderar fem olika dimensioner: 

varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, varumärkesassociationer, kvalitetsuppfattning 

och andra proprietära varumärkestillgångar (Aaker 1991).  

 

Egen illustration och översättning av Aakers Brand Equity modell.  

 

De första fyra dimensionerna kallar han de huvudsakliga dimensionerna som har mest 

inflytande på brand equity. De sista fyra dimensionerna kan enligt Aaker (1991) tillsammans 

öka varumärkeslojaliteten vilket är viktigt för företagen eftersom det kan spara tid när 

konkurrenter skapar nya produkter. Enligt studien av Buil et al. (2013) samverkar de olika 

dimensionerna med varandra. Varumärkeskännedom har ett positivt inflytande på 

kvalitetsuppfattning och varumärkesassociationer, vilket i sin tur leder till 

varumärkeslojalitet (Ibid.).  

 

2.1.2.1 VARUMÄRKESLOJALITET  

Brand loyalty, på svenska kallat varumärkeslojalitet, skiljer sig starkt från de andra 

dimensionerna eftersom det kräver ett tidigare köp eller erfarenhet (Aaker 1991). Aaker 

definierar varumärkeslojalitet som anknytningen en konsument har till ett varumärke (Ibid.). 

Vidare menar han att lojaliteten reflekterar hur stark anknytningen är till ett varumärke 

oavsett förändringar i pris eller produkt (Ibid.). Användarerfarenhet är den viktigaste 

egenskapen för varumärkeslojalitet och det bör även påpekas att lojaliteten delvis influeras 
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av de andra dimensionerna (Ibid.). Det är enligt Aaker (2010) även viktigt, trots 

varumärkeslojalitetens olikhet från de andra faktorerna att inkludera det eftersom en stark 

lojalitet gentemot ett varumärke är viktigt att ha i åtanke när ett varumärke ska förvärvas eller 

säljas. Keller (1993) hävdar å andra sidan att lojalitet är en konsekvens av brand equity, alltså 

att gynnsamma attribut resulterar i återkommande köp. Chahal och Bala (2010) menar att 

varumärkeslojalitet kan ses utifrån två perspektiv. Det första kallas för beteendeperspektivet 

vilket handlar om återkommande köp av ett varumärke (Ibid.). Det andra perspektivet kallas 

attitydsperspektivet vilket syftar till starka kognitiva drag hos konsumenter som leder till 

återkommande köp av ett varumärke (Ibid.).  

 

2.1.2.2 VARUMÄRKESKÄNNEDOM  

Aaker (2010) menar att brand awareness, på svenska kallat varumärkeskännedom, handlar 

om nivån av närvaro ett varumärke har i sina konsumenters tankar. Enligt Aaker handlar det 

alltså om att konsumenter föredrar att konsumera produkter och tjänster de redan känner till 

genom egna eller andra konsumenters erfarenheter. Keller (2008) påpekar att 

varumärkeskännedomen består av brand recognition (varumärkesigenkännedom) och brand 

recall (varumärkesihågkomst). Den första faktorn handlar om konsumenters förmåga att 

bekräfta tidigare exponering till varumärket när de på nytt exponeras för det (Ibid.). Ett 

exempel är när konsumenter ser ett varumärke i en butik och om de har tidigare erfarenhet 

kommer de att komma ihåg varumärket. Den andra faktorn handlar om huruvida konsumenter 

anknyter till ett visst varumärke när de tänker på en given varumärkeskategori (Ibid.). Ett 

exempel på detta kan det vara ifall konsumenter tänker på H&M när de tänker på ett 

klädvarumärke. Vidare påpekar Keller (1993) och Ritson (2003) att varumärkeskännedom är 

särskilt viktigt inför köpbeslut av produktkategorier som kräver ett lågt engagemang. Ritson 

(2003) tillägger att när det kommer till produkter som kräver ett högre engagemang, till 

exempel bilar, så är konsumenter mer benägna att bekanta sig med, för dem, okända 

varumärken.  

 

2.1.2.3 KVALITETSUPPFATTNING 

Enligt Aaker (2010) är perceived quality, på svenska kallat kvalitetsuppfattning, en 

bidragande faktor till brand equity. Detta menar Aaker är det enda som genererar finansiella 
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prestationer, det är ofta den huvudsakliga drivkraften bakom ett företag och slutligen är det 

ofta länkat till, och står ofta bakom hur ett varumärke uppfattas. Anselmsson et al. (2007) 

tillägger att en hög kvalitet är värt att sträva efter men att det inte nödvändigtvis bidrar till 

ökat brand equity eftersom kvalitetsuppfattning är en subjektiv åsikt hos varje enskild 

konsument. Enligt Zeithaml (1988) är kvalitetsuppfattningen en högre nivå av abstraktion 

snarare än en specifik egenskap av en produkt, samt att det ger en allmän bedömning av 

varumärkets generella förträfflighet eller överlägsenhet. Denna beskrivning motsvarar väl 

Aakers (1991) och Kellers (2008) definition som påpekar att kvalitetsuppfattning handlar om 

konsumenters generella uppfattning om en produkts kvalitet med hänsyn till dess avsedda 

syfte att vara en abstrakt, generell uppfattning av varumärket.  

 

2.1.2.4 VARUMÄRKESASSOCIATIONER 

Enligt Washburn et al. (2000) är brand associations, på svenska kallat 

varumärkesassociationer definierade som någonting länkat i minnet till ett varumärke. 

Varumärken med ett högt antal positiva associationer tenderar att ha höga nivåer brand equity 

(Ibid.). Varumärkesassociationer hjälper konsumenter att processa och införskaffa sig 

information (Ibid.). De hjälper även konsumenter med att definiera och positionera 

varumärken (Ibid.). De ger även konsumenter anledningar att handla produkter samt att skapa 

positiva attityder och känslor gentemot varumärket (Ibid.). Varumärkesassociationer ska 

även förse konsumenter med en grund om varumärkesutvidgning genom att skapa en känsla 

om huruvida varumärket passar för den nya produkten eller ej (Ibid.). Aaker (1991) tillägger 

att det underliggande värdet på ett varumärke ofta är dess totala mängd associationer, vilket 

gör det till en betydande del av ett varumärkes brand equity. Enligt Ritson (2003) är det 

betydelsen av varumärkesassociationer som tillhandahåller marknadsförare med den sanna 

empiriska visionen av ett varumärkes brand equity.  
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2.2 Samarbeten 

 

Den här delen går specifikt in på samarbeten, vad de är, hur de uppstår och hur de fungerar. 

Även fördelar och nackdelar med samarbeten, valet av samarbetspartner och faktorer som 

krävs för ett lyckat samarbete är viktiga aspekter som förklaras. Det här avsnittet är centralt 

för studiens syfte att kunna öka förståelsen angående synergieffekterna och de 

bakomliggande faktorerna för att ett samarbete inom modebranschen ska lyckas.  

 

2.2.1 Beskrivning av samarbeten  

Det finns i dagsläget ingen globalt accepterad definition av samarbeten, även kallat co-

branding. Enligt Keller (2008) och Park et al. (1996), uppstår co-branding när två eller flera 

varumärken går ihop för att skapa en ny produkt eller marknadsförs tillsammans. Forskning 

som har försökt definiera co-branding (Abratt & Motlana 2002, Baumgarth 2004, Washburn 

et al. 2000) har underförstått enats om tre kriterier. För det första bör co-branding involvera 

ett långsiktigt partnerskap mellan aktörerna. För det andra bör bådas namn finnas på 

produkten eller paketeringen och för det tredje bör huvudsyftet vara att lansera en ny produkt 

i en ny eller existerande marknad. Keller (2008) har dessutom definierat några 

nyckelegenskaper för ett starkt samarbete: båda varumärkena bör ha adekvat 

varumärkeskännedom, tillräckligt starka och fördelaktiga varumärkesassociationer, positiva 

konsumentomdömen samt positiva uppfattningar hos konsumenterna.  

 

En co-brandingstrategi är enligt Grieco och Iasevoli (2017) ett numera vanligt 

tillvägagångssätt för företag att bryta tillväxt- och utvecklingsplatåer. Vidare menar de att 

utvecklingen av dessa samarbeten de senaste åren beror på teknologiska utvecklingar och 

uppkomsten av digitala marknader. Hillyer och Tikoo (1995) menar att co-branding är en av 

många marknadsföringsstrategier som marknadsförare kan använda sig av för att förbättra 

kunders åsikter om sitt varumärke. Besharat (2010) hävdar däremot att co-branding är något 

företag tvingas anamma på grund av osäkra miljöer, dynamiska marknader, hög konkurrens 

och höga kostnader för att exploatera deras befintliga brand equity. Washburn et al. (2000) 

sammanfattar att, genom co-branding, kan två varumärken länkas samman. En sådan länk 

kan förstärka eller minska konsumenters uppfattning om de två involverade varumärkena och 
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kan agera för att skapa en ny, unik uppfattning av den produkt som är resultatet av samarbetet 

(Ibid.).  

 

Blackett och Russell (1999) nämner två kriterier för att definiera samarbetsnivån under co-

branding. Det första kriteriet anser Blackett och Russell (1999) är den förväntade 

varaktigheten av ett samarbete som de anser bör ske under en medellång eller längre period. 

McCarthy & Von Hoene (2014) menar istället att genom att använda sig av limiterade 

kollektioner eller en kortare varaktighet kan man skapa illusionen av exklusivitet. Det andra 

kriteriet är det potentiella värdet ett samarbete kan tillföra.  

 

Enligt Uggla (2004) är co-branding en representation av ett ömsesidigt åtagande angående 

gemensamma grundvärden samt identifieringen av skiljaktigheter och nya positioner för de 

samarbetande varumärkena. Uggla anser även att en holistisk forskning kring co-branding 

har förbisetts eftersom forskningen hittills har handlat om grundläggande distinktioner och 

snäva problem som reflekterar en typ av markandsföringsmyopi gentemot co-branding. Han 

fortsätter med att co-branding är baserat på hur välanpassad den nya produkten är för de två 

involverade varumärkena (Ibid.). Co-branding som strategi har gett upphov till det så kallade 

“fast fashion co-branding” (Choi 2014). Detta syftar på att lågprisvarumärken, till exempel 

H&M eller Target, samarbetar med välkända lyxvarumärken som Kenzo och Balmain. 

Situationen har dock utvecklats till att samarbeten sker med, till exempel, konstnärer, artister 

eller ikoner inom populärkultur (Sherman 2016). 

 

2.2.2 Fördelar med samarbeten  

Besharat (2010) påpekar att en huvudfördel med ett samarbete är att det kan stärka de två 

involverade företagens brand equity. Han menar också att co-branding kan underlätta i en 

överföring av positiva varumärkesassociationer från det ena varumärket till det andra. Co-

branding kan enligt McCarthy och Norris (1999) skicka kvalitativa signaler till 

konsumenterna om att en ny produkt finns på marknaden. Detta sker främst när ett 

väletablerat företag ingår partnerskap med ett företag som har högre uppfattad kvalitet, till 

exempel ett lyxvarumärke. Vidare menar Washburn et al. (2000) att oavsett vilken nivå av 
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brand equity två varumärke har, kommer ett samarbete mellan dem att förbättra respektive 

varumärkes varumärkesimage hos konsumenterna.  

 

Keller (2008) argumenterar för att co-branding kan sänka produktionskostnader av en 

produktlansering eftersom det kombinerar två varumärken vilket påskyndar ett potentiellt 

anammande. Kellers huvudfördel med co-branding är dock att en produkt unikt och 

övertygande positioneras på grund av de involverade företagen. Vidare nämner han fördelar 

såsom ökad försäljning inom det existerande kundsegmentet samt ytterligare möjligheter som 

skapas genom uppkomsten av nya konsumenter och försäljningskanaler. Co-branding kan 

även erbjuda en möjlighet att överge periferiska värden som är opassande eller negativa för 

ett eller båda av de involverade varumärkena (Motion et al. 2003). Slutligen framhäver Keller 

(2008) att ett lyckat samarbete kan leda till en ökad expertis och kunskap för parterna, både 

under samarbetets gång och därefter.  

 

Uggla (2004) nämner flera fördelar med co-branding. Först framhåller han de finansiella 

aspekterna som inkluderar kostnadsdelning och ökat kassaflöde vilka tillsammans ökar 

aktieägarnas värde. Förutom finansiella fördelar nämner han att ett samarbete kan leda till ett 

ökat kunderbjudande. Vidare menar Uggla att partnervarumärkena kan spegla eller 

komplettera sitt kunderbjudande genom att överföra sin varumärkesimage till varandra. 

Leuthesser et al. (2002) drar slutsatsen att konsumenter generellt tenderar att påverkas 

positivt av samarbeten mellan varumärken där båda partnervarumärken förefaller passande 

för produktkategorin de samarbetar inom, samt att kunders attityd gentemot 

huvudvarumärket kommer stärkas eller åtminstone förbli oförändrade.  

 

Fördelar med co-branding skiljer sig från olika utgångspunkter angående de 

involverade företagen. Washburn et al. (2000) påpekar att även om co-branding ofta är en 

fördelaktig situation för båda parter, är det ofta det varumärket med lägst brand equity som 

gynnas mest. Detta kan alltså innebära att ett samarbete med ett varumärke med hög brand 

equity kan generera en konkurrensfördel för en nylanserad produkt med ett relativt okänt 

varumärke, alternativt till en existerande produkt som vill öka sin närvaro eller önskar 

ompositionera sig på marknaden (Washburn et al. 2000). Hillyer och Tikoo (1995) menar att 
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ett högt brand equity hos ett varumärke kan ge kredibilitet till det andra varumärket som 

samarbetet sker med genom att det agerar som en ökande stimulans för kundernas åsikter.  

 

2.2.3 Nackdelar med samarbeten  

Blackett och Boad (1999) påpekar även riskerna med ett samarbete vilka inkluderar faktorer 

såsom försämrat rykte, finansiella förluster och negativ publicitet. McCarthy och Norris 

(1999) påpekar att nackdelar även kan inkludera överföring av varumärkesassociationer, 

vilket är en av dimensionerna för brand equity, på ett sätt företagens marknadsförare inte har 

avsett eller räknat med. De menar därför att det är viktigt att innan ett samarbete ingås bör 

företagen säkerställa att de positiva utfallen uppväger de negativa. Konsumenters 

förväntningar är ofta förhöjda inför ett samarbete, därför finns det risk för negativa 

konsekvenser för de inblandade företagen om samarbetet är, enligt konsumenterna, 

otillfredsställande (Keller 2008). Om företagen som ingått samarbete dessutom är mycket 

distinkta, finns det risk för att konsumenterna blir osäkra om vad företagens varumärken 

representerar (Keller 2008). Leuthesser et al. (2002) drar även slutsatsen att nackdelar med 

co-branding bland annat är att det kan resultera i att partnervarumärket får en differentiell 

fördel. Det finns även risk för att co-branding ger upphov till en framtida konkurrent (Ibid.). 

Slutligen menar de att co-branding ger kontroll, i viss utsträckning, till samarbetspartnern i 

form av produktkännetecken.  

 

Vidare finns det stor risk för brand dilution om ett varumärke överanvänds eller upprättar en 

anknytning till ett lägre ansett märke (Keller & Sood 2003). Detta sker ofta i samband med 

brand extension, vilket främst sker när företag introducerar nya produkter med sitt 

varumärkesnamn (Keller & Sood 2003). Stankeviciute och Hoffmann (2012) drar slutsatsen 

att ett lyxvarumärkes samarbete med ett lågprisvarumärke kan ha positiv påverkan på 

lyxvarumärket om samarbetet bibehåller lyxkriteriet och lågprisvarumärket har ett gott rykte. 

Om detta inte sker kan lyxvarumärkets status sänkas för deras redan existerande klientel och 

därmed uppleva en så kallad brand equity dilution (Stankeviciute & Hoffmann 2012). Keller 

(2008) påpekar riskerna med brand dilution vid en överanvändning av co-branding eftersom 

det då finns risk för en överexponering, vilket försvagar respektive varumärke. Farquhar 

(1994) ser också faran med brand dilution i och med att många företag riskerar sina 
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varumärken genom strategier såsom co-branding, vilket kan förvirra 

varumärkesassociationerna hos varumärket.  

 

Co-branding kan enligt Washburn et al. (2000) hota ett varumärkes brand equity då en 

konsument kan ha negativa erfarenheter från ett av det samarbetande varumärkena. Detta kan 

underminera ett av varumärkenas anseende, i synnerhet om konsumenter skyller fel 

varumärke för deras missnöje (Ibid.). Farquhar (1994) påpekar även att de långsiktiga 

riskerna med co-branding är att konsumenter felaktigt kan tillskriva lyckade erfarenheter till 

andra varumärken, klandra produktfel på fel varumärke, eller förväxla ett varumärkes 

positionering med det samarbetande varumärket. Enligt Rao och Ruekert (1994) är det 

varumärket som är känsligast som riskerar mest om samarbetet och dess produkter håller låg 

kvalitet. Hillyer och Tikoo (1995) menar vidare att ett av de samarbetande varumärkena kan 

underminera kredibiliteten av det andra varumärket samt försämra konsumenternas åsikter 

om det.  

 

2.2.4 Val av samarbetspartner  

Uggla (2004) presenterar två olika varianter av partnerskap i ett samarbete. Det första kallar 

han asymmetriskt vilket representerar ett samarbete där ett varumärke är mer dominant än 

det andra. Den andra typen kallar han symmetriskt samarbete där förhållandet är mer 

balanserat mellan de samarbetande varumärkena. Leuthesser et al. (2002) menar att de 

samarbetande varumärkena antingen kan vara snarlika för att skapa nya synergier 

sinsemellan, alternativt kan två olika varumärken, där ett är starkare än det andra, samarbeta 

för att ge det svagare varumärket en ökad kvalitetsuppfattning genom det starkare 

varumärket. Ahn et al. (2010) har definierat olika kriterier för val av partnervarumärke under 

ett samarbete. De nämner att marknadsförare bör i sökandet efter ett partnervarumärke ha i 

åtanke att varumärkesidentiteten och upplevd brand equity är avgörande faktorer för att 

bedöma matchningen av två företag inför ett samarbete. De utvecklar tyngden av att man 

väljer ett varumärke med högt brand equity för att säkerställa en lyckad matchning i ett 

samarbete. Newmeyer et al. (2014) introducerade tre dimensioner inom co-branding vilka de 

menar påverkar valet av samarbetspartner: nivån av integration inom samarbetet, 

exklusiviteten av samarbetet och varaktigheten av samarbetet.  
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2.2.5 Faktorer för ett lyckat samarbete  

Enligt Rich (2003) är företag som har tidigare erfarenhet av samarbeten mer sannolika att 

lyckas i kommande samarbeten. Författaren menar att detta innebär att företag bör lära sig 

från tidigare erfarenheter och förlita sig på dem hellre än att ha en spontan inställning till 

kommande samarbeten. Enligt Bronder och Pritzl (1992) är valet av samarbetspartner den 

viktigaste faktorn för ett lyckat samarbete. Vid valet av denne partner bör fokus läggas vid 

fundamentala, strategiska och kulturella lämplighetsnivåer (Ibid.). De fundamentala 

likheterna inkluderar aktiviteter och expertis som ökar värdet för båda varumärken (Ibid.). 

Den strategiska lämpligheten innebär bland annat att företagen bör ha en harmoniserad 

affärsplan, en gemensam specifikation för den lämpliga gestaltningen, samt en gemensam 

tidsram för sina mål (Ibid.). Slutligen menar Bronder och Pritzl (1992) att den kulturella 

lämpligheten avgörs huruvida företagen motsvarar varandra kulturellt, det kan alltså vara 

geografiska, språkmässiga eller andra kulturella skillnader som kan påverka samarbetet 

positivt eller negativt.  

 

Paris och Sasson (2002) framhåller att företag bör gå igenom det uttänkta samarbetsföretagets 

legala kontrakt, relevanta strategiska dokument, samt tidigare och nuvarande samarbeten 

inför utvecklandet av ett samarbete. Författarna fortsätter med att påpeka att de som 

systematiskt gör detta har en högre grad av framgång. Rich (2003) tillägger att 

kunskapshantering i ett samarbete är extremt utmanande och att det ofta är en av 

anledningarna till ett misslyckat samarbete. Vidare är planering, engagemang och enighet 

väsentligt för ett samarbete och den generella strategin måste tas fram gemensamt (Elmuti & 

Kathawala 2001). Elmuti och Kathawala tillägger även att utförandet av samarbetet måste 

kontinuerligt utvärderas gentemot de långsiktiga och kortsiktiga målen för att samarbetet ska 

lyckas. Slutligen, om ett samarbete ska lyckas bör varje part ha vedertagna värderingar, 

behov och visioner som möjliggör båda varumärkena att ingå i den nya produktkategorin 

samt konkurrera effektivt (Blackett & Boad 1999, Rollet et al. 2013).  
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2.3 Tidigare studier  
 

Det här avsnittet går specifikt in på samarbeten inom modebranschen och utgår från två 

segment inom branschen som kallas lyx och fast fashion. Vidare tas motiv, positiva och 

negativa aspekter upp för samarbeten mellan dessa två segment. Slutligen går avsnittet även 

in på mötet mellan modebranschen och populärkulturen. Det här avsnittet är relevant för att 

besvara den andra forskningsfrågan utifrån ett mer fokuserat modeperspektiv, samt för att 

skapa en grund för den tredje forskningsfrågan angående modebranschen påverkan på 

samarbeten och framtidsutsikten.  

 

2.3.1 En dynamisk modebransch 

För att förstå modesamarbeten är det nödvändigt att få en grundlig förståelse för 

modebranschen och vad som har lett till att samarbeten blivit en så stor del av den som de är 

idag. Om man tittar tillbaka på modebranschen från den senare delen av 1980-talet var det 

de traditionella modeskaparna som förutspådde trender hos konsumenter långt före kläderna 

nådde butikerna (Guercini 2001). Kapferer (2008) menar att mode tidigare var uppbyggt som 

en pyramid. De klassiska lyxvarumärkena kan delas upp i en kategori där tre olika nivåer av 

prestige klassificeras. I den högsta nivån som kallas la griffe producerar lyxföretagen unika 

varor som inte går att återskapa (Ibid.). Nästa nivå är lyxföretag som tillverkas i en verkstad 

men i mindre omfattning (Ibid.). Kapferer menar att i denna nivå existerar de flesta klassiska 

lyxvarumärken eftersom deras varor, som är baserade på företagets varumärkesimage, 

klassas som hantverk med hög kvalitet i en begränsad produktion. Den tredje nivån består, 

enligt Kapferer, av lyxföretag som är kända för höga kvalitetsnivåer och priser men med en 

större produktion än föregående nivå. Den fjärde och sista nivån representerar kommersiella 

företag som massproducerar produkter till en relativt hög kvalitet men till ett lägre pris 

(Tungate 2008, Kapferer 2008).  

 

Under de senaste åren har modebranschen genomgått en stor förändring (Doyle, Moore & 

Morgan 2006). Lyxvarumärkespyramiden är idag inte lika relevant och modebranschen har 

övergått till att bli mer demokratisk (Kapferer 2008). Antalet säsonger har ökat, 

massproduceringen är på nedgång och strukturella skillnader i logistikkedjan har lett till att 
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modeföretag behövt prioritera flexibilitet och låga kostnader för designen samt hastigheten 

till butikerna (Ibid.). Utöver dessa aspekter har marknadsföring och investeringar blivit de 

starkaste krafterna för konkurrenskraftighet inom modebranschen (Sinha 2006). Vidare 

poängterar Kapferer (2008) att lyxvarumärken har blivit mer tillgängliga för medelklassen 

som idag har en högre prioritet av att införskaffa lyxvaror. Som konsekvens av denna 

skiftning har företagen inom modebranschen större press på sig att hitta nya sätt att 

introducera sina kläder samt att utveckla sin kreativitet för att nå en bredare massa (Tungate 

2008). Samtidigt är målet att inte förlora trovärdighet inom branschen (Ibid.).  

 

2.3.2 Lyxmode 

Ett lyxvarumärke är enligt Corbellini och Saviolo (2009) ett sammanhängande system av 

excellens, ett system av perfekta egenskaper och ett harmoniskt universum av värderingar. 

Lyxvarumärken utstrålar exklusivitet, en högt ansedd varumärkesidentitet, en hög 

varumärkesmedvetenhet och god kvalitet för sina konsumenter (Phau & Prendergast, 2000). 

Samtliga aspekter leder i sin tur till höga priser och en utvecklad kundlojalitet (Ibid.). 

Slutligen kan ett lyxvarumärke definieras som en summering av konsumenters uppfattning 

och känslor kring ett varumärke och dess produkter (Chevalier & Mazzalovo, 2008). Enligt 

Parrott et al. (2015) existerar således ett lyxvarumärke i konsumenters sinnen och dess 

framgång eller misslyckande kontrolleras av hur varumärket anses hos konsumenterna.  

 

Brand equity har blivit en grundpelare för lyxvarumärken och är en bidragande faktor för 

finansiella vinster (Phau & Prendergast 2000). Namnet och logotypen på ett lyxvarumärke är 

de mest symboliska och synliga aspekterna (Okonkwo 2007). Ett namn på ett varumärke har 

möjligheten att fängsla och skapa en relation mellan varumärke och konsument (Chevalier 

& Mazzalovo 2008). Ett lyxvarumärke lägger stor vikt vid att skapa en hög 

varumärkeskännedom genom, till exempel, ett namn, för att vidare åstadkomma hög 

varumärkeslojalitet vilket genererar en stadig inkomst (Amatulli & Guido 2012). Generellt 

sett har lyxvarumärken en fördel och en större möjlighet att skapa lojalitet till sina 

konsumenter jämfört med lågprisvarumärken (Malleways 2011). Företag inom 

lyxmodebranschen har länge omfamnat det traditionella tillvägagångssättet vilket innebär en 

hög kvalitet och höga priser för att framhäva sin exklusivitet, men även för att särskilja sig 
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från lågprisvarumärken (Fionda & Moore 2009). Genom exklusivitet och en begränsning av 

produkter kan de upprätthålla sin ställning som lyxvarumärke (Joy et al. 2012, Kapferer 

2008). 

 

Relationen mellan konsument och varumärke är en psykologisk process som bevisas genom 

köp av varumärkets produkter (Megehee & Spake 2012). För att förstå hur lyxvarumärken 

lyckas attrahera konsumenter, som en konsekvens av den psykologiska processen, är det 

väsentligt att förstå exakt hur en konsument fungerar och reflekterar (Ibid.). Hur en 

konsument letar, utvärderar och köper produkter, är faktorer av en persons 

konsumentbeteende (Schiffman, Hansen & Kanuk 2008). På så sätt menar Megehee och 

Spake (2012) att ett konsumentbeteende är direkt korrelerat med en konsuments 

självuppfattning och bärandet av lyxvarumärken är ett tillvägagångssätt för att öka sitt eget 

värde (Phau & Prendergast 2000). Anledningen bakom införskaffandet av lyxvaror ligger 

huvudsakligen i det symboliska värdet i form av konsumentens önskan och behov (Megehee 

& Spake 2012). Forskning har dock konstaterat att det finns två aspekter av lyxkonsumtion 

inom modebranschen: lyx för andra och lyx för sig själv (Kapferer & Bastien 2009). Kapferer 

och Bastien menar att lyxvaror kan införskaffas som statussymboler (lyx för andra) eller som 

medel att yttra sin individuella stil (lyx för sig själv). För lyxvarumärken är det prioriterat att 

underhålla konsumenters behov av att visa sin sociala status. Okonkwo (2007) menar att om 

ett klädesplagg inte kan identifieras till tillhörande varumärke förloras en del av varumärkets 

värde. Chevalier och Mazzalovo (2008) menar att om ett varumärke ska vara attraktivt för 

konsumenter är det väsentligt att varumärket är välkänt. Den typiska konsumenten av 

lyxvarumärken är mindre priskänslig och letar istället efter ett paket bestående av en känsla, 

kunskap, skicklighet och egenskaper som ett varumärke kan inneha (Phau & Prendergast 

2000). Vanligtvis införskaffar konsumenterna av lyxvarumärken produkter i en fysisk butik 

där fördelarna av en fysisk lyxbutik är centrala, till exempel ett brett sortiment av produkter 

och en bättre personlig service (Phau & Prendergast 2000). 

 

Enligt Okonkwo (2007) finns det idag, till skillnad från tidigare, två varianter av lyx 

konsumenter. Den första är den “traditionella lyxkonsumenten” som köper klassiska 

varumärken som Christian Dior eller Hermès (Ibid.). Den andra typen som idag står för 
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majoriteten av konsumtionen av lyxvarumärken kallas den “nya lyxkonsumenten” (Ibid.). 

Denna grupp är inte längre endast attraherade av namnet på ett varumärke utan istället mer 

flexibla och uppskattande av ett bredare sortiment och har inga problem med att blanda olika 

varumärken med varandra (Megehee & Spake 2012). Vidare är behovet för innovation och 

en exceptionell köpupplevelse stort hos dessa konsumenter (Ibid.). Dagens lyxkonsumenter 

är stilfulla, varumärkeskunniga, medvetna om deras personliga stil samt har starka åsikter 

och principer (Amatulli & Guido 2011). Den nya raffinerade lyxkonsumenten är betydligt 

mer angelägen att blanda olika märken för att på så sätt skapa sin individuella stil (Yeoman 

2007). 

 

2.3.3 Fast fashion-mode 

Fast fashion är en affärsstrategi som är designad för att snabbt tillfredsställa efterfrågan från 

konsumenter genom att minska antalet processer inom produktionskretsloppet och ledtiderna 

för att få de nya produkterna till affärerna (Joy et al. 2012). Målet med fast fashion är att 

utnyttja möjligheten att snabbt svara på efterfrågan från konsumenter och modetrender för 

att skapa en konkurrensfördel (Barnes & Lea-Greenwood 2010). Detta koncept har blivit 

tillräckligt vanligt inom branschen i den utsträckningen att det inte endast är en affärsstrategi 

för företag idag, utan även utvecklats till en företagsnisch, där fast fashion varumärken 

existerar (Bhardwaj & Fairhurst 2010). Lågprisföretag som H&M och Zara använder denna 

strategi med framgång och har därmed blivit ledande aktörer genom att snabbt uppdatera sitt 

sortiment med de senaste trenderna (Rosenblum 2015).  Med hjälp av medias uppmärksamhet 

har dessa företag lyckats attrahera stora kundgrupper (Ibid.). Vad som kategoriserar dessa 

företag som fast fashion varumärken är: billiga plagg, hög hastighet tills plaggen befinner sig 

i affärerna, stilfullhet och uppdaterade kollektioner som tilltalar konsumenten att införskaffa 

kläderna direkt istället för att vänta till rean i slutet av en säsong (Bhardwaj & Fairhurst 2010, 

Joy et al. 2012, Rosenblum 2015). Genom att producera få exemplar av en produkt minimeras 

risken för felaktigheter och risken att inte vara aktuell (Toktali 2008). Som en påföljd av 

mindre kollektioner säljs dessa ofta slut, vilket skapar exklusivitet och samtidigt undviks 

nedskärningar av priser (Ibid.). Vad som förändrats idag är inte hastigheten av att imitera 

lyxvarumärken utan istället möjligheten att distribuera de plaggen både internationellt och 

billigt (Ibid.).  
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Inom den konsumentdrivna fast fashion-strategin är den största kraften konsumenternas 

behov av något nytt och spännande (Bhardwaj & Fairhurst 2010). Fast fashion-konsumenter 

förväntar sig konstant stilfulla och nya kollektioner vilket har resulterat i en utvecklad 

periodicitet och en “köp nu för plaggen kommer att försvinna” mentalitet (Miller 2013). Joy 

et al. (2012) menar att denna konstanta uppdatering av väldesignade och begränsade 

kollektioner som har större variation och möjligheter, har lockat till sig ett stort antal 

anhängare. Därutöver, med hjälp av billigare kopior av klädesplagg på catwalken är det 

möjligt för konsumenterna att deras drömmar kan gå i uppfyllelse (Miller 2013). Fast 

Fashion skapar möjligheten för vanliga konsumenter att se ut som modellerna på catwalken 

eller stilikoner för ett betydligt billigare pris (Ibid.). 

 

2.3.4 Motiv för samarbeten inom modebranschen 

Som en effektiv strategi för att utveckla sitt varumärke, har co-branding skapat en möjlighet 

för företag att utöka sin kundbas inom modebranschen (Okonkwo 2007). Okonkwo påpekar 

att ett starkt varumärke attraherar konsumenter till att skapa en relation med företaget bakom 

varumärket. Inom modebranschen har co-branding blivit en marknadsföringsstrategi där två 

varumärken samarbetar för att skapa ett unikt projekt (Rollet et al. 2013). Denna typ av 

samarbeten kan inkludera nya kollektioner, reklammöjligheter för de inblandade parterna och 

ibland nya distributionsmedel (Ibid.). Vidare menar Rollet et al. (2013) att co-branding 

mellan lågpris- och lyxvarumärken varit sällsynt på grund av den höga konkurrensen mellan 

lyxvarumärken och behovet för att skydda deras trovärdighet. Samtidigt menar (Desai & 

Keller 2002) att co-branding har potential att attrahera nya konsumenter åt både lågpris- och 

lyxvarumärkena.  

 

Behovet av co-branding från konsumenterna kan förklaras av deras efterfrågan för unika 

plagg (Tian et al. 2001). Detta behov är definierat av nödvändigheten att differentiera sig 

själv från andra och på så sätt stärka sin sociala profil (Ibid.). Keller (2001) understryker att 

konsumenternas uppfattning av ett varumärke är motiverat av den kunskap och unicitet som 

båda härstammar i konsumentens egna erfarenheter. Enligt Okonkwo (2007) är en gemensam 

faktor för både lågpris- och lyxvarumärken att de förser sina konsumenter med trendiga plagg 
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genom antingen mindre kollektioner eller högre priser. Sammanfattningsvis drivs både 

konsumenter till lågprisvarumärken och lyxvarumärken av samma behov för unicitet. Vid ett 

samarbete menar Desai och Keller (2002) även att företag har möjlighet att attrahera 

konsumenter från båda kundgrupperna genom en ”spill over” effekt som tillåter företagen att 

dra nytta av det andra varumärket.  

 

2.3.5 Positiva aspekter vid samarbeten inom modebranschen  

Okonkwo (2007) menar att det måste finnas ett strategiskt syfte som grund till samarbetet för 

att båda parternas brand equity ska förbättras. Potentiella positiva aspekter menar Uggla 

(2004) kan vara en bredare kundkrets och introduceringen av nya segment för de inblandade 

företagen. För lågprisvarumärken är co-branding tillsammans med lyxvarumärken ett 

tillvägagångssätt att introducera sig på lyxmarknaden för konsumenterna (Ibid.). Dessa 

positiva konsekvenser kan agera som differentiering gentemot konkurrenter och förändra 

varumärkets positionering till en mer exklusiv varumärkesbild inför konsumenterna 

(Okonkwo 2007, Uggla 2005). Keller (2003) bekräftar att co-branding tillåter företag att 

utnyttja samarbetspartners varumärken för att åstadkomma ett strategiskt ändamål. Washburn 

et al. (2000) har även konstaterat att om ett samarbete sker är framgången av samarbetet 

starkt korrelerat med hur samarbetet utfördes och hur kompatibla samarbetspartnerna är. 

Okonkwo (2007) menar dock att lyxvarumärken alltid ska försöka förbli restriktiva angående 

samarbeten med lågprisvarumärken. Genom att ha en restriktiv tillgänglighet skyddas 

lyxvarumärket från brand dilution och istället ökar konsumenternas intresse för varumärket 

(Ibid.).  

 

2.3.6 Negativa aspekter vid samarbeten inom modebranschen  

Om två företags varumärkesidentiteter är för olika kan det generera ett misslyckat samarbete 

genom en alltför diffus positionering, antingen för ett av varumärkena eller för båda (Uggla 

2004). Även Park et al. (1996) och Simonin och Ruth (1998) framhäver att beslutet att ingå 

i ett samarbete kan innebära potentiella svårigheter och risker. De negativa aspekterna med 

ett samarbete kan vara att varumärkesbilden för ett lyxvarumärke skadas (Ibid.). Genom att 

blanda de unika karaktärsdragen ett lyxvarumärke innehar med de mer familjära 

karaktärsdragen ett lågprisvarumärke innehar, finns risken att lyxvarumärkets uppfattning 
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hos sina konsumenter och dess brand equity tar skada (Uggla 2004).  Dock påvisade Simonin 

och Ruth (1998) att om kollektionerna från samarbetet blir positivt recenserade kommer inte 

lågprisvarumärket att skada lyxvarumärkets brand equity. Andra författare som Washburn et 

al. (2000) menar att när fenomenet kring samarbeten inom modebranschen slutar att existera, 

kommer lyxvarumärken som aldrig samarbetade med lågprisvarumärken bli mer exklusivt 

ansedda och få ett högre brand equity jämfört med lyxvarumärken som samarbetat med 

lågprisvarumärken.  

 

2.3.7 Modebranschen och populärkultur 

Populärkultur och mode har en stark social påverkan på samhället, speciellt i kombination 

med varandra (Baron 2016). Samarbeten mellan musikindustrin och modebranschen är idag 

vanliga och kan förse modebranschen genom innovation i form av nya typer av plagg 

(Calefato 2001). Musik sammankopplar mode till en speciell livsstil och attityd (Baron 

2016). Anledningen till att musikindustrin och modebranschen har blivit en så stor del av 

varandra är på grund av det mervärde som skapas vid samarbeten (Miller 2011). Mode och 

specifika stilar inom musikindustrin hjälper artister att skapa sig själva en följarbas inom 

modebranschen (Ibid.). När en modeskapare skapar en kollektion anammar artister 

kollektionen och skapar sin egna ”streetwearstil” med plaggen (Botton 1994). Vidare menar 

Botton att på grund av deras följarbas ökar konsumenternas efterfrågan på lyxvarumärkenas 

plagg som i sin tur leder till att lyxvarumärkena har möjlighet att möta denna efterfråga.  

 

På senare tid har mode blivit ett sätt att uttrycka en specifik livsstil istället för att identifiera 

social status (Sinnreich & Gluck 2005). Här har det ökade intresset för hip-hopkulturen lett 

till att kända profiler inom just denna kultur fått ett stort inflytande på konsumenter inom 

modebranschen (Smith-Strickland 2016). Musikindustrin har fått konsumenter med liknande 

musiksmak att uppskatta samma typ av mode (Na & Agnhage 2013). Samtidigt har mode 

blivit ett sätt att uttrycka sitt musikintresse och massmedia har gjort att dessa två koncept har 

sammansvetsats (Ibid.). Na och Agnhage menar att detta har lett till att musikindustrin och 

modebranschen blivit en stor del av varandra. Miller (2011) menar att på grund av pressen 

från samhället känner musiker att mode blivit en stor del av deras karriärer. Således har det 

lett till att samarbeten sker mellan modeföretag och artister, samt att artister som agerar 
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varumärkesambassadörer blivit vanligare (Ibid.). Att skapa ett samarbete mellan en 

populärkultursikon inom musikindustrin och ett klädföretag kan vara fördelaktigt för de 

inblandade (Phelan 2016). Precis som med samarbeten mellan lyxvarumärken och 

lågprisvarumärken kan dessa typer av samarbeten öka försäljning och skapa möjligheter att 

utnyttja varandras varumärken (Ibid.).  
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3 Metod  

I det här kapitlet kommer tillvägagångssättet och utformningen för studien att skildras och 

redovisas. Val av metoder för insamling och analyser kommer att löpande beskrivas med ett 

kritiskt förhållningssätt för att lyfta fram styrkor och svagheter i studien. Studiens 

trovärdighet kommer slutligen att sammanfattas utifrån aspekterna tillförlitlighet och äkthet, 

följt av ett avsnitt om forskningsetik och därefter ett avsnitt om metodkritik. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

3.1.1 Perspektiv 

Inför påbörjandet av en kvalitativ studie bör valet av perspektiv klargöras av författarna till 

studien (Justesen & Mik-Meyer 2011). Kunskap om ontologi och epistemologi är 

grundläggande för att senare kunna bedöma vilket perspektiv som passar bäst för den 

specifika studien. Ontologi definierar den verklighet som undersöks genom studien och hur 

världen som undersöks betraktas från åskådarnas perspektiv (Ibid.). Epistemologin handlar 

om möjligheterna att nå den eftertraktade kunskapen och vilken säkerhet kunskapen innehar 

om den värld som undersökts. Slutligen kan epistemologi sammanfattas som kunskapsteori 

(Justesen & Mik-Meyer 2011).  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) fortsätter att förklara att ontologi och epistemologi mynnar 

ut i tre olika perspektiv som kan appliceras på studier. De tre perspektiven som existerar är 

det fenomenologiska, konstruktivistiska och det realistiska (Ibid.). För den här studien är ett 

fenomenologiskt perspektiv applicerbart på grund av studiens problemformulering och syfte. 

I kombination med en kvalitativ metod passar detta perspektiv bra för att förstå ett fenomen 

utifrån respondenternas perspektiv och egna erfarenheter (Starks & Brown Trinidad 2007, 

Guest, Namey & Mitchell 2013). Ett fenomenologiskt perspektiv försöker genom att 

examinera respondenternas erfarenheter av ett fenomen förstå och hitta gemensamma 

egenskaper (Ibid.). Därför kommer subjektivitet och tolkning av intervjuerna med experterna 

att vara centralt, vilket är väsentligt i ett fenomenologiskt perspektiv (Justensen & Mik-

Meyer 2011). Valet av perspektiv motiveras genom att studien har för avsikt att förstå ett 
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fenomen inom modebranschen samt förstå hur världen tolkas utifrån de experter som 

intervjuats. Justensen och Mik-Meyer (2011) menar alltså att utifrån respondenternas 

perspektiv vill en fenomenologisk studie tolka ett fenomen.  

 

3.1.2 Val av forskningsmetod 

Bryman och Bell (2017) framhåller att det finns två olika forskningsmetoder att använda sig 

av under en vetenskaplig studie, en kvantitativ eller en kvalitativ. I en kvalitativ studie 

baseras slutsatser på kvalitativ data, vilket innebär icke-numerisk data eller data som inte har 

kvantifierats som kan vara en produkt av forskningsstrategier (Saunders et al. 2009). Den här 

studien baseras på djupgående intervjuer och har därför använt sig av en kvalitativ metod för 

att svara på frågeställningarna. En kvalitativ studie lämpar sig oftast bättre för att förstå ett 

koncept eller fenomen på en djupare nivå, särskilt när känslor och emotioner är inblandade 

(Justesen & Mik-Meyer 2011). Bryman och Bell (2017) menar att en kvalitativ infallsvinkel 

är bäst lämpad när intervjuer ska analyseras. Yin (2009) använder sig av begreppet 

“fallstudie” vilket han menar lämpar sig bra för en forskningsstrategi som vill skapa 

djupgående kunskaper kring det valda forskningsämnet. Den här studien har karaktärsdrag 

liknande en fallstudie eftersom det är ett specifikt fenomen inom modebranschen som 

undersöks. Enligt Saunders et al. (2009) finns det ingen standardiserad procedur för att 

analysera kvalitativ data. Dock menar de att data kan grupperas i tre huvudtyper av processer: 

sammanfattning av tankar, kategorisering av tankar, samt strukturering av tankar genom 

användandet av narrativ. Dessa tre metoder kan användas individuellt eller i kombination 

med varandra för att stödja tolkningen av data (Ibid.). Detta kommer att vidareutvecklas i 

avsnittet om analysmetod.  

 

3.1.3 Forskningsansats 

Eftersom den här studien har nyttjat teorier som kan appliceras på ämnet genom lämpliga 

tolkningar av dem så har följaktligen en deduktiv forskningsmetod främst använts (Bryman 

& Bell 2017). Det innebär att studien har förhållit sig till teorier inför datainsamlingen, samt 

att de sedan applicerats efter att observationer gjorts och potentiella mönster hittats (Ibid.). 

Däremot har inga hypoteser prövats med kvantitativa variabler vilket gör att studien inte 

fullständigt använt en deduktiv forskningsmetod (David & Sutton 2011). Därför har 
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induktiva inslag i den här studien nyttjats eftersom detta tillvägagångssätt rekommenderas av 

Tracy (2012) som påpekar att metoden lämpar sig bäst för kontextuella frågeställningar. De 

induktiva innehållsanalysinslagen tillät studien att utforska ett område och förklara variation, 

teman och erfarenheter inom intresseområdet genom att framställa en jämförelse av svaren 

från intervjuerna och därefter kategorisera dem (Krippendorff 2013). Alltså har den här 

studien, under datainsamlingens gång, samtidigt använt sig av redan existerande teorier under 

uppsatsens gång för att se ifall upptäckterna utvidgat eller komplicerat dem. Enligt Saunders 

et al. (2009) rekommenderas det att man, vid en deduktiv ansats med induktiva inslag, börjar 

studien utifrån ett teoretiskt perspektiv eftersom det länkar forskningen till den tillgängliga 

kunskapen inom området samt skapar ett initialt analytiskt ramverk, vilket den här studien 

har gjort. Saunders et al. (2009) menar vidare att den använda litteraturen med inkluderande 

teorier bör forma frågorna inför datainsamlingen samt att det förväntas att intervjufrågorna 

kategoriseras innan datainsamlingen inleds. Även detta har tagits i beaktning i den här 

studien.  

 

3.1.4 Kvalitetsförsäkring 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det viktigt att uppfylla två kvalitetskriterier för att 

fastställa den vetenskapliga studiens kvalitet. Vidare förklarar författarna att de två 

kriterierna koherens och konsistens är applicerbara på både kvantitativa och kvalitativa 

studier. Koherens handlar om att studiens alla delar ska hänga ihop och fungera tillsammans. 

Konsistens handlar om att studiens begrepp, teorier och metod ska användas på rätt sätt 

(Justesen & Mik-Meyer 2011).  
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3.2 Datainsamling och urval av data 
 

3.2.1 Primära och sekundära källor 

Bryman och Bell (2017) påpekar vikten av att gå igenom litteratur och samla sekundär data 

inför en forskningsstudie. En studie kräver en omfattande insamling av data för att skapa en 

bred förståelse över de relevanta koncepten och teorierna (ibid.). Vidare menar Saunders et 

al. (2009) att det är viktigt att vara kritisk mot insamling av litteratur och sekundär data. Om 

litteraturen eller sekundär data misstolkas kan syftet med källorna försvinna (Ibid.). Det är 

därför viktigt att ha en kritisk inställning vid genomgången av källor vid insamlingen av dem 

(Saunders et al. 2009).  

 

Den största delen av insamlingen av litteratur som använts i denna studie är angående brand 

equity, co-branding och specifik co-branding inom modebranschen. Vid insamlingen kunde 

även intressanta subgenrer identifieras relaterade till studiens huvudsyfte. Under denna studie 

har en omfattande genomgång av primära och sekundära källor utförts för att utveckla 

forskningsfrågorna och studiens metod. Enligt Yin (2009) är detta viktigt då studien behöver 

belägg för både sin infallsvinkel samt att det är möjligt för studien att påvisa att argumenten 

har stöd inom litteraturen. Vidare är det viktigt att göra en omfattande genomgång av 

litteratur då det hjälper studien att upptäcka vad som tidigare undersökts och vilken 

infallsvinkel som är möjligt att ta för att på så sätt utveckla studiens problemdiskussion och 

syfte (Bryman & Bell 2017).  

 

De primära och sekundära data har till stor del blivit inhämtad på UniSearch via Linköpings 

Universitets bibliotek. Även Google Scholar har använts vid sökandet av vetenskapliga 

artiklar. Både UniSearch och Google Scholar har länkar till andra sidor som till exempel 

Emeraldinsight och Springer Link. Dessa databaser är pålitliga och godkända av Linköpings 

Universitet. De mest frekventa sökorden har varit marketing, co-branding, brand equity, 

fashion co-branding, fast fashion, luxury brands, brands och fashion trends. Linköpings 

Universitets bibliotek har varit till stor hjälp i letandet av böcker relaterade till ämnet samt 

läroböcker om akademiskt skrivande.  
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3.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Vid en kvalitativ metod är det viktigt att ta ett beslut huruvida empiriska data ska samlas in. 

Vid ett fenomenologiskt perspektiv används en subjektiv urvalsmetod för att intervjua 

respondenter som är en del av fenomenet och har erfarenhet av det (Starks & Brown Trinidad 

2007). Starks och Brown Trinidad anser att det i vissa fall är positivt för en fenomenologisk 

studie att hitta ett olikartat urval för att skapa en bredare förståelse. En typisk urvalsstorlek 

för en sådan studie är mellan 1-10 intervjuobjekt (Ibid.). För denna studie har den empiriska 

datainsamlingen skett genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2008) innebär 

semistrukturerade intervjuer att intervjuaren har en uppsättning frågor som är allmänt 

formulerade och där intervjuaren har möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Justesen och 

Mik-Meyer (2011) definierar ostrukturerade intervjuer som att intervjuaren arbetar med en 

guide där teman och huvudfrågor är definierade på förhand men att det finns utrymme för 

avvikelser om intervjupersonen tar upp oväntade intressanta ämnen. Vidare menar Justesen 

och Mik-Meyer att målet med intervjun är att få alla intervjupersoner att reflektera över 

samma frågor.  

 

Intervjuerna bör bland annat, enligt David och Sutton (2011) ske på en plats där intervjuaren 

är bekväm och där intervjun kan genomföras utan avbrott. Detta har tillgodosetts i den här 

uppsatsen genom att de som har intervjuats ansikte mot ansikte har fått bestämma tid och 

plats. Möten har även planerats med en flexibel tidsram vilket David och Sutton (2011) 

rekommenderar för kvalitativa intervjuer. Vidare nämner Bryman och Bell (2017) även att 

intervjuerna bör bestå av enkla och jargongfria frågor som enkelt och avslappnat kan besvaras 

av personerna som intervjuas. De ska vara enkla att besvara för att uppmuntra längre och 

komplexa svar hellre än ja och nej svar (Ibid.). Slutligen bör ledande frågor undvikas under 

intervjuerna (Bryman & Bell 2017, Tracy 2012).  

 

Intervjuerna har, i den här studien, hållits över telefon eller ansikte mot ansikte, i Stockholm, 

eftersom det är där de flesta experterna återfinns. Frågorna utgick från frågemallen som finns 

i studiens bilaga. Alla experter fick mer eller mindre samma frågor, ville de hålla sig kvar 

längre vid en fråga eller utveckla den vidare var de välkomna att göra det. I snitt pågick varje 

intervju cirka en timme och totalt har cirka tio timmar intervjumaterial samlats in. Tre 
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intervjuer skedde ansikte mot ansikte och fyra på telefon. Anledningen till detta var 

geografiskt avstånd i vissa fall och i andra fall berodde det på expertens tillgänglighet att 

mötas ansikte mot ansikte. De tre mötena som skedde fysiskt var i Stockholm där två ägde 

rum i en offentlig miljö och en intervju förekom på expertens kontor. Svårigheten med att 

hålla en intervju i offentlig miljö är de störande momenten som kan förekomma i form av 

buller och oväntade händelser som kan påverka intervjun. Den största nackdelen med att 

hålla en intervju över telefon är bristen på kroppsspråk som kan understryka eller framhålla 

viktiga aspekter som experten vill förmedla. Fördelen är dock att fokus ligger på intervjun 

och de störande momenten är få jämfört med publika platser.  

 

3.2.3 Val av Intervjuobjekt 

Eftersom den här studien vill undersöka det specifika fenomenet samarbeten inom 

modebranschen har den, som Bryman (2008) kallar det, använt sig av ett målstyrt urval. Detta 

innebär att de intervjuobjekt som använts är relevanta för att utveckla förståelsen kring 

studiens syfte. Bryman menar att det målstyrda urvalet bör vara strategiskt och representera 

variation genom att medlemmarna i urvalet skiljer sig från varandra när det gäller viktiga 

kännetecken eller egenskaper.  

 

För det första har personer med bra förståelse och insikt angående det aktuella ämnet 

intervjuats. De personer som har intervjuats har på något sätt anknytning till modebranschen, 

kunskaper om marknadsföring, eller en kombination av dessa egenskaper. De personer som 

intervjuats har olika referensramar. Detta innebär att deras åsikter inte nödvändigtvis 

motsvarar andra kunniga personers åsikter inom ämnet. De intervjuade personerna har alla 

kontaktats personligen via e-post eller telefon för att få svara på om de vill delta i 

undersökningen eller inte.  

 

De sju experterna har alla valts av specifika anledningar. Magnus Beckman kontaktades på 

grund av hans professionella erfarenhet av modebranschen. Han är creative director på These 

Glory Days vilket är ett märke som tillhör Volt som är en klädeskedja som ingår i den Norska 

koncernen Varner-Gruppen. Han har konkret jobbat med samarbeten vilket bland annat gav 

studien en god insikt för hur samarbeten fungerar i verkligheten. Lotta Lewenhaupt har även 
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hon väl cementerade kunskaper om modebranschen och framförallt angående den innersta 

kretsen i modebranschens viktigaste städer såsom Paris och London. Hon har en lång karriär 

bakom sig där hon bland annat skrivit flertalet böcker och varit redaktör på tidskrifterna 

ELLE och Damernas Värld.  

 

Anders Parment och Jacob Östberg tillfrågades med anledning av deras djupa kunskaper om 

marknadsföring. Parment är ett välbekant namn inom marknadsföring då han bland annat 

skrivit böcker med Philip Kotler som används flitigt inom marknadsföringsundervisning. 

Östbergs kunskaper om modevetenskap och varumärken tillsammans med Parments 

kunskaper gav den här studien en stark grund och tillförlitlighet ur marknadsföringsaspekten 

som den här studien var i stort behov av.  

 

Anita Radon och Adrian Zethraeus är båda aktiva i textilstaden Borås. Radon kontaktades 

med anledning av hennes specifika kunskaper om varumärken och modebranschen. Hennes 

kunskaper om lyxvarumärken gav intervjun ett särskilt djup eftersom lyxvarumärken är den 

svårare aspekten att utvärdera utifrån brand equity. Zethraeus kontaktades på grund av hans 

praktiska erfarenhet av modebranschen eftersom han har jobbat med flera stora modeföretag. 

Han gav även värdefulla insikter om hållbarhet som blir ett alltmer viktigt ämne inom 

branschen.  

 

Göran Sundberg kontaktades på grund av hans breda erfarenhet av modebranschen 

kombinerat med hans kunskaper inom marknadsföring. Sundberg var tidigare chefredaktör 

på Habit som anses vara modebranschens viktigaste tidning. Hans insikter var värdefulla för 

den här studien då hans erfarenheter kunde ge olika perspektiv på frågorna som ställdes under 

intervjun.  

 

Med tanke på dessa personers kunskaper har den här studien valt att benämnda dem som 

experter på grund av deras insikter och erfarenheter inom studiens ämne.  

 

 

 



   

 

36 

 

Nedan följer en kortfattad presentation av uppsatsens experter: 

• Magnus Beckman, En av grundarna och creative director på modeföretaget These 

Glory Days. Han har även arbetat praktiskt med samarbeten inom modebranschen 

tillsammans med andra modedesigners.  

• Lotta Lewenhaupt, Svensk modejournalist, stylist och redaktör på tidskrifterna 

Damernas värld och ELLE. Hon anses vara en pionjär inom området då hon var tidig 

med att analysera modebranschen. Hon har även undervisat på Beckmans 

Designhögskola och skrivit ett flertal böcker om mode, till exempel, Stilguilden år 

2015 och Tankar om mode år 2003.  

• Anders Parment, Forskare och lärare vid Företagsekonomiska Institutionen, 

Stockholms universitet. Han forskar om de olika generationernas konsumentbeteende 

och hur de relaterar till olika varumärken. Anders har också skrivit böcker inom 

marknadsföring som till exempel Marknadsföring: teori, strategi och praktik (2012) 

med marknadsföringslegenden Philip Kotler.  

• Anita Radon, Universitetslektor vid textilhögskolan i Borås under sektionen för 

företagsekonomi och textilt management. Hon skrev sin avhandling om hur 

lyxmodeföretag utvecklar sitt varumärke på internet. Hon har även gjort andra 

publikationer om bland annat internet-handeln inom modebranschen.  

• Göran Sundberg, Lektor och utbildningsansvarig i modedesign på Beckmans 

Designhögskola. Han driver även sin egen designverksamhet och var tidigare 

chefredaktör på modebranschens tidskrift Habit.  

• Adrian Zethraeus, Projektledare för Re-Textiles på Science-park Borås. Re-Textiles 

forskar och samarbetar med modeföretag som offentligt finansierade konsulter med 

feedback och produktutveckling för en mer hållbar textilbransch. Han har en 

bakgrund inom handel, entreprenörskap, och marknadsföring inom modebranschen.  

• Jacob Östberg, Forskare och professor inom reklam & PR på Företagsekonomiska 

institutionen på Stockholms universitet. Han är även docent inom modevetenskap på 

Stockholms universitet. I sin forskning har Östberg undersökt aspekter som hur 

varumärken samspelar med populärkultur, konsumenter och andra 

marknadsföringsaktiviteter. Han är även en av författarna till boken Märken och 

människor (2006). 
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3.3 Analysmetod 

 

Ahrne och Svensson (2015) menar att vid analys av en kvalitativ studie kan teori agera som 

ett nödvändigt hjälpmedel för att bidra till utveckling och kunskap angående fenomenet i 

fråga. Studien har därför använt sig av teorier i analysen då de har möjlighet att bidra till 

problemformuleringen, perspektivet och olika begrepp inom ämnet man undersöker (Ibid.). 

Vidare anser Ahrne och Svensson att teori och empiri kan komplettera varandra genom att 

ge en studie ett analytiskt synsätt vilket inte är möjligt att ha om analysen endast utgick från 

empiri. Inom metodlitteratur benämns detta växelspel mellan teori och empiri som spelet 

mellan induktion och deduktion (Ibid.), vilket är den typ av ansats som denna studie har 

använt sig av.  

 

Om studien har lyckats sortera empirin är det möjligt att skapa ordning i analysen (Ahrne & 

Svensson 2015). Därför har denna studie delat empirin i tre olika avsnitt för att kunna 

förenkla analysen. Ordningen bör vara intimt förknippad med upplägget av tidigare teorier 

och studier som empirin och analysen använt sig av (Ibid.). Vidare menar Ahrne och 

Svensson (2015) att det finns tre arbetssätt för att skapa en samhällsvetenskaplig analys. 

Dessa tre arbetssätt är att sortera, reducera och argumentera (Ibid.). Vidare ska sortering, 

reducering och argumentering präglas utifrån studiens forskningsfrågor och den 

utgångspunkt de tidigare teorierna och forskningen har (Ibid.). Därför har den här studien 

blivit uppdelad med studiens forskningsfrågor i fokus för empirin och analysen. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att om studien lyckats med att sålla och beskära materialet, utan att 

missa nyanser och minska på komplexitet, har studien en god grund för sin analys. För en 

tydlig analysmetod är det möjligt att använda sig av kodning vilket innebär att skildra de 

vanligaste tankarna men även de tankar som bryter mönstret eller tillägger kontraster genom 

olika typer av tekniker (Ibid.). Utifrån det valda fenomenologiska perspektivet som studien 

valt passar denna analysmetod bra då de använder sig av snarlika tekniker. Som Ahrne och 

Svenssons (2015) metod, använder det fenomenologiska perspektivet, i stora drag, samma 

tekniker för att utvärdera empiri (Starks & Brown Trinidad 2007). Genom att, vad författarna 

kallar ”avkontextualisera” och ”återkonceptualisera”, (vilket motsvarar Ahrne och Svenssons 

metod att sortera, reducera och argumentera), är det möjligt att koda centrala och intressanta 
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tankar för att kategorisera och sedan analysera dem (Starks & Brown Trinidad 2007). 

Kodning sker genom användandet av antingen färger eller siffror (Ahrne & Svensson 2015, 

Starks & Brown Trinidad 2007).  I den här studien sorteras och reduceras de kvalitativa 

intervjuerna i empiridelen och analyseras i analysdelen. 

 

I analysen bör man enligt Ahrne och Svensson (2015) använda sig av en så kallad 

kontinuerlig etikettering vilket innebär att man formulerar sina fynd med hjälp av teoretiska 

begrepp. Dessa begrepp bör ha en underförstådd förankring av ämnet i fråga (Ibid.). Vidare 

menar Ahrne och Svensson att akademisk argumentation kan uppnås genom fyra tekniker 

vilka är: definiera, kombinera, relatera och nyansera. Dessa tekniker är inte ett recept för en 

fullständig analys utan istället riktlinjer för hur en studie på bästa sätt kan analysera en text 

(Ibid.). I den här studiens analys används meningar som ”Detta påstående kan kopplas till”, 

”detta överensstämmer/överensstämmer inte med” och ”den här expertens åsikt motsvarar” 

för att argumentera.  

3.4 Tillförlitlighet och äkthet  

 

Vid en kvantitativ forskningsmetod använder sig forskare av validitet och reliabilitet, vilket 

enligt många forskare inte lämpar sig som kriterier vid en kvalitativ forskningsmetod 

(Bryman & Bell 2017). Till exempel har Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln 

(1994) kritiserat reliabilitets – och validitetskriterierna eftersom de menar att de kriterierna 

förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell 2017).  Därför har den här studien valt att använda sig av de 

kriterier som Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) föreslår: tillförlitlighet 

och äkthet. Eftersom den här studien kommer hålla en kontinuerligt kritisk diskussion 

angående studiens val av metod vill den här studien skapa förutsättningar för läsaren att själv 

kunna utvärdera tillförlitligheten och äktheten.  

 

3.4.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (eller bekräftelse). Det första delkriteriet, trovärdighet, handlar om hur 
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acceptabel forskarnas beskrivning av en social verklighet är i andra människors ögon 

(Bryman 2008). Det innebär vidare att forskningen säkerställs och att resultaten rapporteras 

till de personer som intervjuats så att de kan bekräfta att författarna av studien korrekt 

uppfattat det som undersökts (Ibid.). Enligt Shenton (2004) argumenterar Lincoln och Guba 

(1985) för att trovärdigheten är en av de viktigaste faktorerna för att etablera tillförlitlighet. 

Det här delkriteriet har uppfyllts i den här studien eftersom de intervjuade har fått ta del av 

det insamlade materialet, samt att de alla behandlats utifrån Vetenskapsrådets (2002) krav. 

Det andra delkriteriet, överförbarhet, motsvarar extern validitet inom kvantitativ forskning 

(Bryman 2008), vilket handlar om att uppmana forskare till att skapa fylliga beskrivningar 

av detaljer inom en kultur (Ibid.). Vidare menar Shenton (2004) att eftersom resultat av en 

kvalitativ forskningsmetod är specifika angående miljö och individer så är det omöjligt att 

bevisa att resultaten är applicerbara på andra situationer och populationer.  

 

Det tredje delkriteriet, pålitlighet, motsvarar reliabilitet inom kvantitativ forskning (Bryman 

2008). Detta innebär att en fullständig och tillgänglig redogörelse av forskningsprocessen 

skapas (Bryman 2008). En sådan redogörelse skapas enligt Shenton (2004) för att en framtida 

forskare ska kunna upprepa studien, även om målet nödvändigtvis inte är att få samma 

resultat. Det här delkriteriet har tillgåtts genom att studien kontinuerligt redogjort för 

metodiken och insamlandet av data. Konfirmering, som är det fjärde och sista delkriteriet, 

handlar om att forskarna av en kvalitativ studie försöker säkerställa att de agerat i god tro 

(Bryman 2008). Vidare menar Bryman att det ska vara tydligt att forskarna inte låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka studien eller dess slutsatser. Det här 

delkriteriet har författarna av den här studien försökt uppnå genom att, under intervjuerna 

försökt åsidosätta personliga åsikter och förutfattade meningar om studiens ämne.  

 

3.4.2 Äkthet  

Äkthet, eller autenticitet som Bryman (2008) kallar det andra kriteriet, handlar om generella 

förhållningssätt. Även detta kriterium består av några delkriterier. Det första handlar om att 

ge en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns hos de personer som deltagit i 

studien (Ibid.). Följande fyra kriterier innefattar ontologisk, pedagogisk, katalytisk och 

taktisk autenticitet. Dessa kriterier har den här studien försökt uppnå genom att reflektera de 
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intervjuade personernas tankar och åsikter så noggrant som möjligt. Bryman (2008) påpekar 

att dessa kriterier inte har haft så stort inflytande och att de ofta uppfattas som provokativa.  

3.5 Forskningsetik 

 

Det finns särskilda krav och förhållningssätt att beakta under genomförandet av en 

vetenskaplig studie. Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) två krav, ett forskningskrav och 

ett individskyddskrav. Det första kravet handlar om att tillgängliga kunskaper ska utvecklas 

och fördjupas, samt att metoder ska förbättras (Ibid.). Det andra kravet är skapat för att betona 

att forskare bör ha i åtanke att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning. Vetenskapsrådet (2002) redogör för fyra huvudkrav som är 

grundläggande för individskyddskravet. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ibid.).  

 

Det första och andra kravet innebär att forskaren måste informera berörda personer som är 

direkt inblandade om forskningens syfte, att deras deltagande är frivilligt, att de har rätt att 

hoppa av om de så önskar, samt att de måste ge sitt samtycke till att delta i undersökningen 

(Vetenskapsrådet 2002). Detta krav har uppfyllts under studiens datainsamling. De 

intervjuade har fått tydlig information om deras deltagande, rättigheter och studiens syfte 

innan intervjun börjat.  

 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att uppgifter om deltagarna ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras 

oåtkomligt för obehöriga (Vetenskapsrådet 2002). Det här kravet har beaktats eftersom 

intervjuobjekten gett sitt samtycke till att deras namn publiceras i den empiriska delen av 

studien. Vid begäran har intervjuobjekten möjligheten ta del av det empiriska underlaget för 

att kunna ge ett godkännande innan det publiceras.  

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att de uppgifter som 

har samlats in om de enskilda deltagarna endast får användas för forskningsändamålet. Med 

det menas att forskarna har ansvar för att inhämtade uppgifter inte används på fel sätt eller 
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hamnar i orätta händer (Ibid.). Även detta krav har beaktats genom att endast studiens 

författare har tillgång till ljudfiler och transkriberat material.  

3.6 Metodkritik 

 

Bryman och Bell (2017) menar att det finns risker vid användandet av kvalitativa 

forskningsmetoder, vilket kan leda till negativa effekter på resultatet av den inhämtade 

informationen. Bryman och Bell (2017) anser att forskarnas egna åsikter och tolkningar kan 

vara centrala och på så sätt forma arbetsprocessen. Tolkningsprocessen av svaren på 

intervjufrågorna är konstant aktuell vilket leder till att det blir nästintill omöjligt för forskarna 

att till fullo undvika någon typ av feltolkning. Vid användandet av ett fenomenologiskt 

perspektiv vid kvalitativa intervjuer påpekar Starks och Brown Trinidad (2007) att det är 

viktigt för de som utför studien att vara vaksamma och ärliga med egna tankar och åsikter. 

För att minimera antalet feltolkningar har studien, under insamlingen av information, haft en 

öppen diskussion med samtliga inblandade aktörer. Genom att spela in intervjuerna i 

kombination med anteckningar under samtalen har intervjuarna gjort allt för att öka 

trovärdigheten och inte gå miste om tolkningar av svaren. Grønmo (2006) understryker att 

trovärdighet hos intervjuobjekt i vissa fall kan vara problematisk att tolka då intervjuobjekten 

har bestämt sig för att undangömma specifik information eller att avhålla sig från att svara 

sanningsenligt av särskilda skäl. Detta problem är dock inte något intervjuarna i den här 

studien har möjlighet att påverka men det är en aspekt att vara medvetna om i 

tolkningsprocessen.  

 

Enligt Bryman (2008) har kvalitativ forskning fått kritik på grund av att kvalitativa resultat 

ofta bygger på forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är betydelsefullt för 

studien. Författaren påpekar att denna kritik även handlar om att det är svårt att replikera 

kvalitativa forskningsresultat eftersom undersökningen är ostrukturerad och beroende av 

forskarnas uppfinningsrikedom. Även Bryman och Bell (2017) diskuterar att insamling av 

kvalitativ primärdata har en tendens att ha strukturella problem. Den kvalitativa 

undersökningen kan tendera att bli semistrukturerad eller rentav ostrukturerad (Ibid.). Genom 

en ostrukturerad prägel vid insamling av information finns risken att det kan leda till diffusa 



   

 

42 

 

samtal utan en tydlig inriktning där forskarna inte erhåller den essentiella informationen som 

behövs för syftet för forskningen (Ibid.). Dalen (2015) förtydligar att vid en ostrukturerad 

mer öppen insamlingsmetod finns risken att frågorna tenderar att bli öppna. De som utför 

intervjun behöver ordentligt fundera över vad följdfrågor innebär för att motverka ledande 

frågor för intervjuobjekten. För att motverka en strukturlös uppsats har studien använt sig av 

samma mall och frågor för samtliga intervjuobjekt för att både leda samtalet i rätt riktning 

och inte bort från uppsatsens syfte. Dalen (2015) anser att ledande frågor vid en intervju kan 

leda till att intervjuobjekten styrs till områden som forskarna vill diskutera vilket gör att 

frågorna blir enklare att instämma med, att deras egen åsikt försummas och deras svar inte 

reflekterar deras egna uppfattningar eller synpunkter kring ämnet.  

 

Slutligen är det värt att påpeka att en kvalitativ studie oftast utgår från en induktiv ansats 

(Thomas 2006, Guest, Namey & Mitchell 2013). Studier som baseras på ett fenomenologiskt 

perspektiv använder främst kvalitativ data som samlas genom intervjuer med hjälp av en 

induktiv ansats för att utvärdera ett fenomen (Thomas 2006). Vid analysen av den insamlade 

teorin har därför en fenomenologisk analysmetod inte använts fullt ut eftersom denna studie 

har en deduktiv ansats med induktiva inslag. Istället har analysen utgått från Ahrne och 

Svenssons (2015) metod som liknar det fenomenologiska tillvägagångsättet för att koda 

empirin, men som samtidigt tillåter studien att använda sig av tidigare teorier och studier för 

att skapa en fullkomlig analys.  
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4 Redovisning av data  
 

I det här kapitlet kommer empiriska data i form av de kvalitativa intervjuerna att presenteras. 

Detta kapitel är uppdelat efter de olika teman som diskuteras i intervjuerna för att ge en grund 

till svar på forskningsfrågorna. Först följer en kort sammanfattning om experterna för att 

underlätta läsningen.  

 

• Magnus Beckman – Creative director på varumärket These Glory Days 

• Lotta Lewenhaupt – Modejournalist, författare och pionjär inom modebranschen 

• Anders Parment – Forskare, lärare och författare inom marknadsföring 

• Anita Radon – Universitetslektor vid textilhögskolan i Borås 

• Göran Sundberg – Lektor och utbildningsansvarig på Beckmans Designhögskola  

• Adrian Zethraeus – Forskare inom hållbarhet med en bakgrund inom modebranschen 

• Jacob Östberg – Professor på Stockholms Universitet samt docent i modevetenskap 

4.1 Hur varumärkens brand equity påverkas av ett samarbete 

 

Under intervjuerna fick experterna svara på frågor rörande de fyra dimensionerna som 

tillsammans utgör brand equity. Detta var fundamentalt för att delvis kunna reda ut huruvida 

co-branding påverkar de inblandade varumärkena. Frågorna skapades för att se ifall åsikterna 

mellan experterna skiljde sig, eller liknade varandra. Intervjuerna visade att alla experter var 

familjära med dimensionerna som utgör brand equity.  

 

4.1.1 Varumärkeslojalitet  

Gällande varumärkeslojalitet så var det en generell uppfattning bland experterna att 

lågprisvarumärken kan få ökad lojalitet hos konsumenter efter ett samarbete med ett 

lyxvarumärke med undantag av Zethraeus. Han menar att samarbeten kortsiktigt påverkar 

lågprisvarumärkets lojalitet positivt men att det i längden kan leda till en lägre lojalitet inom 

den specifika nischen. Radon framhöll att enligt henne så löper lågprisvarumärkena den 

lägsta risken att få sin lojalitet påverkad, positivt eller negativt.  
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Från lyxvarumärkets perspektiv var det dock mer delade åsikter. Sundberg framhöll att det 

är andra konsumenter som handlar samarbetsprodukter än de konsumenter som handlar de 

produkter som lyxvarumärket i vanliga fall tillverkar, därför förekommer det en separering 

mellan kundsegmenten och således påverkas inte lojaliteten. Även Östberg var av liknande 

åsikt som Sundberg. Lewenhaupt menar å andra sidan att lojaliteten sjunker för 

lyxvarumärkets kunder. Dock menar hon att det beror på det specifika fallet, att en 

lyxdesigner till exempel gästdesignar en sko åt ett lågprisvarumärke påverkar inte lojaliteten 

men den riskerar att påverkas under mer seriösa samarbeten. Zethraeus menar att 

lyxvarumärkets varumärkeslojalitet antingen förblir oförändrad eller stärks. Även Beckman 

anser att lojaliteten kan stärkas. Enligt Radon är det, beroende på samarbetets utformning, 

betydligt större risk för att lyxvarumärkets varumärkeslojalitet sjunker eftersom man riskerar 

att demokratisera varumärket. Hon menar att man förlorar känslan av exklusivitet eftersom 

fler känner att de har råd att köpa varumärkets produkter om man inte som varumärke skapar 

en tydlig gräns mellan de samarbetsprodukterna och lyxvarumärkets egna produkter. Enligt 

Parment beror det på lågprisvarumärkets sociala status. Han menar att det finns företag med 

bra status såsom H&M och de med sämre status såsom Target. Han generaliserar påverkan 

på lojaliteten för ett lyxvarumärke som negativ och påpekar att det är betydligt mer riskfyllt 

med samarbeten för ett sådant varumärke än ett lågprisvarumärke.  

 

4.1.2 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedomen påverkas positivt för både lågprisvarumärket och lyxvarumärket 

enligt Parment och Sundberg. Sundberg menar att det framförallt ökar då starkt positionerade 

varumärken samarbetar med lågprisvarumärken för att få en ökad spridning och medvetenhet 

om varumärket hos kunderna. Parment utvecklar och förklarar att det är bra, i samband med 

ett väl utfört samarbete, att påminnas över varumärkenas existens. Även Zethraeus och 

Beckman är av åsikten att samarbeten bidrar till mer varumärkeskännedom för lågpris- och 

lyxvarumärken. Zethraeus tillägger att från lyxvarumärkets perspektiv är målet att öka sin 

varumärkeskännedom den största anledningen att ingå samarbeten. Lewenhaupt menar att 

varumärkeskännedomen för lågprisvarumärket inte påverkas särskilt mycket av ett samarbete 

eftersom, enligt henne, vet alla redan vilka de stora aktörerna som H&M och Zara är. Hon 

fortsätter med att hävda att varumärkeskännedomen för lyxvarumärket förblir oförändrat 
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efter ett samarbete, dock framhäver hon att ett mindre lyxvarumärke kan bli mer känt efter 

ett samarbete. Även Radon och Östberg är av liknande uppfattning att lågprisvarumärken 

redan är så pass välkända att deras varumärkeskännedom förblir relativt oförändrad. Å andra 

sidan menar Radon och Östberg att lyxvarumärken, särskilt de som är mindre och inte så 

kända kan tjäna på att samarbeta med ett lågprisvarumärke ifall de vill få en ökad 

varumärkeskännedom.  

 

4.1.3 Kvalitetsuppfattning 

Angående kvalitetsuppfattningen anser Zethraeus, Beckman, Parment och Sundberg att den 

påverkas positivt för lågprisvarumärket. Sundberg framhäver som exempel att under H&Ms 

samarbete med lyxvarumärket Versace producerades aftonklänningar som var snarlika de 

som Versace själva tillverkade. Detta menar Sundberg, var på grund av att H&M i det här 

fallet var mer intresserat av marknadsföring än av att göra vinster på samarbetet. Enligt 

Radon kan samarbeten ha en möjlig positiv påverkan på kvalitetsuppfattningen i bemärkelsen 

av lågprisvarumärkets associationsbas. Hon menar att konsumenter kan göra antagandet att 

om ett lyxvarumärke vill samarbeta med ett lågprisvarumärke kan det resultera i en höjd 

kvalitetsuppfattning för lågprisvarumärket eftersom lyxvarumärket är villigt att jobba med 

dem. Lewenhaupt är av en liknande uppfattning och menar att i ett kortvarigt samarbete är 

det möjligt att höja kvalitetsuppfattningen. Östberg menar att kvalitetsuppfattningen kan få 

ett uppsving om man ser till designfaktorn, han utvecklar detta genom att påpeka att det blir 

en legitimitetsfaktor för lågprisvarumärket som lyxvarumärket står för.  

 

Angående lyxvarumärken tror varken Zethraeus, Östberg eller Radon att de får en försämrad 

kvalitetsuppfattning efter ett samarbete med ett lågprisvarumärke. De menar att de lyckas 

hålla isär sina vanliga produkter från de produkter de skapat i ett samarbete. Samtidigt menar 

Zethraeus att det också beror på vem de har samarbetat med och om det lågprisvarumärket 

är starkt inom sin egen nisch. Sundberg menar att det är helt andra kunder som köper kläder 

från samarbetet än de som köper lyxvarumärkets egna kläder så för dem påverkas inte 

kvalitetsuppfattningen. Lewenhaupt hävdar även att det är geografiska skillnader mellan 

kunders kvalitetskännedom så kvalitetsuppfattningen beror på vilket land man undersöker. 

Beckman menar att det kan finnas en risk för en negativ påverkan på lyxvarumärkets 
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kvalitetsuppfattning då han menar att lågprisvarumärket inte motsvarar lyxvarumärkets 

kvaliteter under ett samarbete. Även Parment är av snarlik åsikt som Beckman. Han menar 

att det kan vara marginellt men att det ändå tenderar att ha en negativ påverkan på 

lyxvarumärket.  

 

4.1.4 Varumärkesassociationer 

Ser man till varumärkesassociationernas påverkan efter ett samarbete så blir de klart bättre 

för lågprisvarumärket enligt Sundberg. Han menar att de generellt sett får tillgodogöra sig 

pengarna som lagts ner på samarbetet genom att de framställs som modeföretag som är i tiden 

och som kan visa att de har ett brett kontaktnät. Enligt Radon påverkas 

varumärkesassociationerna positivt eftersom det öppnas upp en helt ny dörr för 

lågprisvarumärket. Hon menar att de får en ny associationsbas där de plötsligt finns med i 

helt nya sammanhang som hon kallar ”high fashion” istället för endast ”fast fashion”. Även 

Parment är av en liknande åsikt för lågprisvarumärkets perspektiv då han menar att man helt 

enkelt associerar sig mindre med budget och istället med mer exklusivitet. Lewenhaupt 

menar att samarbeten inte påverkar varumärkesassociationerna eftersom lågprisvarumärken 

ofta är så starka i sig själva. Zethraeus menar att det naturligtvis beror på genomförandet av 

lågprisvarumärkets samarbeten men att de historiskt sett förmodligen har stärkt 

varumärkesassociationerna. Östberg är av åsikten att de förbättras men att de framförallt 

förbättrades i början av uppkomsten för den här typen av samarbeten. Även Beckman har en 

åsikt om att lågprisvarumärkets varumärkesassociationer kan påverkas positivt. Han menar 

att om ett lyxvarumärke vill samarbeta med ett lågprisvarumärke så är det positivt för 

lågprisvarumärket.  

 

För lyxvarumärken menar Sundberg att varumärkesassociationerna inte påverkas särskilt 

mycket så länge samarbetena är kortvariga. Lewenhaupt anser att det är bra för 

lyxvarumärken att associeras med ett lågprisföretag som H&M. Zethraeus menar att det är 

varumärkesassociationerna som faktiskt kan ta skada av ett samarbete ifall lyxvarumärket 

anses svika sitt anseende och att det plötsligt är tillgängligt för alla att konsumera. Även 

Beckman påpekar att de kan påverkas negativt i vissa fall. Enligt Radon kan lyxvarumärkets 

varumärkesassociationer påverkas positivt eftersom samarbeten väljs strategiskt. Hon lyfter 
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fram skillnaden mellan lyxvarumärken som bara är lyxiga och de som jobbar mer med mode. 

De som bara är lyxiga med hög kvalitet menar hon kan behöva en högre grad av mode och 

då kan samarbeten med ett lågprisföretag underlätta detta och skapa en ny kundbas bland 

yngre konsumenter. Parment menar att lyxvarumärket kan stärka sina associationer men att 

de kan tendera att dra åt mindre exklusiva associationer. Östberg är av en liknande åsikt som 

Parment då han menar att man kan skapa en ny typ av associationer och att man kan uppfattas 

som mindre snobbig om man som lyxvarumärke samarbetar med ett lågprisvarumärke. Han 

tillägger att ett lyxvarumärke, efter ett samarbete, kan ses som mindre oåtkomligt och istället 

mer folkligt.  

4.2 Synergieffekter och viktiga faktorer för att skapa samarbeten inom 

modebranschen 

 

4.2.1 Motiv 

I det här avsnittet kommer olika frågor från intervjun att behandlas. Den första är angående 

motiven som finns för lågpris- och lyxvarumärken att ingå i ett samarbete. Enligt Sundberg 

är det viktigaste motivet för ett lågprisvarumärke faktumet att det händer något i butiken. 

Vidare menar han att det är kul och givande för lågprisvarumärket att få jobba med en 

väletablerad designer som till exempel Karl Lagerfeld. Huvudmotivet enligt Lewenhaupt är 

att kunna erbjuda trendiga modemärken till ett lägre pris vilket leder till att dess kunder 

plötsligt har råd med en trendigare typ av kläder. För Zethraeus är det möjligheten att genom 

ett samarbete bredda sin kundbas och ta sig in på en ny marknad som lockar 

lågprisvarumärken. Även Östberg tar upp motivet att man vill nå en bredare kundbas samt 

att man inte vill exkludera kunder genom höga priser utan genom begränsade kollektioner. 

Han fortsätter att förklara att det ofta leder till att det blir dyra samarbeten för 

lågprisvarumärket. Enligt Radon kan ett lågprisvarumärken ”knacka på dörren” till bättre 

kvaliteter genom att samarbeta med lyxvarumärken vilket hon ser som ett motiv till 

samarbete. Hon ser även hållbarhetsfaktorn som ett motiv samt faktumet att kunna skapa mer 

ikoniska produkter. Vidare menar hon att lågprisvarumärken gärna vill kapitalisera på 

faktorer såsom köer utanför butiker när ett samarbete lanseras och att det blir ett omtalat 

samtalsämne. Beckman lyfter fram den mediala uppmärksamheten som ett motiv och att man 
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öppnar upp för att nå ut till en ny typ av konsument. Han nämner även, från egen erfarenhet, 

att det är viktigt att man lär sig nya kunskaper av den man samarbetar med. Även Parment 

nämner medial uppmärksamhet som ett huvudmotiv. Han påpekar även att ett motiv för 

lågprisvarumärken kan vara att på längre sikt kunna öka priserna på egna produkter givet att 

tidigare samarbeten gått bra. Slutligen lyfter han fram att det även skapar stolthet på företag 

när välkända designers samarbetar med dem.  

 

För lyxvarumärken menar Sundberg och Beckman att det främst är pengar och spridning som 

ligger bakom motiven för ett samarbete med ett lågprisvarumärke. Sundberg baserar detta på 

faktumet att vissa lyxvarumärken inte tjänar så mycket pengar och ibland går med förlust 

vilket kan leda till att de ser samarbeten som fördelaktiga. Även Zethraeus är av åsikten att 

pengarna och en ökad varumärkeskännedom är huvudmotiven för lyxvarumärken. Enligt 

Lewenhaupt vill lyxvarumärken ”komma ner på gatan” och nå en bredare publik. De vill 

enligt henne även förnya sig och hänga med i förändringarna inom branschen. Hon menar att 

det är då samarbetskollektioner kommer in i bilden då de kan låna av varandras kredibilitet. 

Lewenhaupt påpekar även att lyxvarumärken är väldigt försiktiga i sina tankesätt om vilka 

de ska samarbeta med. Radon delar även de ovan nämnda experternas åsikter om att motivet 

för ett lyxvarumärke att ingå ett samarbete är att bredda sin kundbas. Parment lyfter fram två 

huvudmotiv för lyxvarumärken att ingå samarbeten med lågprisvarumärken. Främst nämner 

han vitalisering med vilket han menar att man helt enkelt vill nå en nyare och yngre 

kundgrupp. För det andra nämner han faktumet att de även kan tjäna mycket pengar på ett 

samarbete då de ofta får bra betalt. Östberg resonerar att det främsta motivet för 

lyxvarumärken är att få exponering i form av publicitet vilket han menar resulterar i att man 

ökar sin kundbas. Han utvecklar sina tankar;  

 

I och med att de lyckades med ett antal prestigefyllda samarbeten, har det lett till 

att man gärna vill vara ett lyxvarumärke som H&M vill samarbeta med. Det är 

nästan som att man legitimeras genom ett samarbete med ett så stort varumärke. 

(Östberg, 30 april 2018).  

 



   

 

49 

 

4.2.2 Fördelar och nackdelar med samarbeten 

Gällande eventuella för- och nackdelar för samarbeten mellan lågpris- och lyxvarumärken 

lyfter Sundberg först fram nackdelar. Han menar att den främsta nackdelen är att samarbeten 

minskar utrymmet och tålamodet för att utveckla helt nya produkter, vilket han påpekar sker 

även i andra branscher. Han porträtterar samarbeten som den enkla utvägen och att det, ur 

hans perspektiv, utarmar modekulturen. Angående fördelar menar han att det är tursamt ifall 

det läggs ned tid och energi på nya produkter.  

 

Lewenhaupt tar några olika exempel från branschen för att belysa för- och nackdelar. Till 

skillnad från Sundberg tycker Lewenhaupt och Zethraeus att H&M, som exempel, har höjt 

sin status inom lågprissegmentet efter alla lyckade samarbeten vilket har givit dem 

möjligheten att skapa nya premiumvarumärken såsom COS och & Other Stories. Vidare 

förklarar hon att det enligt henne inte var smart för ett modehus som Balenciaga att samarbeta 

med ett varumärke som Crocs som har lägre status designmässigt. Däremot var det väldigt 

bra enligt henne för varumärket Vetements som har lyckats öka sin omsättning på grund av 

alla samarbeten de haft. Zethraeus lyfter fram en nackdel från lyxkonsumenters synvinkel. 

Han förklarar att man vill åt en viss upplevelse när man handlar lyxprodukter och att, på 

grund av samarbeten med lågprisföretag, finns det en risk att den upplevelsen går förlorad.  

 

Angående fördelar ser Zethraeus samarbeten som något positivt eftersom det kan vara ett 

kreativt och roligt tillvägagångssätt för att skapa nya produkter. Beckman ser fördelar i att 

man som konsument kan upptäcka ett nytt varumärke genom ett samarbete ifall samarbetet 

är lyckat och produkterna tilltalar konsumenten. Detta menar han kan ha motsatt effekt ifall 

man inte tilltalas av produkterna vilket i så fall skadar ett eller båda varumärkena. Enligt 

Parment beskrivs samarbeten sällan i negativa termer, han menar att det oftast finns en positiv 

underton eftersom samarbeten skapar uppmärksamhet och nyfikenhet. Han lyfter dock fram 

nackdelar som risken för negativ påverkan på en av de samarbetande parternas brand equity.  

 

Att växa som varumärke ses ofta som en fördel och när frågan ställs om huruvida samarbeten 

kan få ett lyx- eller lågprisvarumärke att växa svarar Sundberg kortfattat att lyxvarumärket 

kan växa på grund av den uppmärksamhet det får genom affischer, skyltfönster och reklam 
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vilket bidrar till en spridning på en helt ny nivå. Lewenhaupt påpekar att om ett företag växer 

handlar det inte enbart om marknadsandelar utan de kan växa som varumärke genom att de 

genomgår förnyelse och på nytt får blicken på sig. Parment, Östberg och Zethraeus svarar att 

samarbeten kan leda till att båda parter växer. Zethraeus fortsätter med att påpeka att 

samarbeten bör ses som ett marknadsföringsverktyg i en större verktygslåda. Vidare menar 

han att om lågprisvarumärket vill skaffa sig legitimitet och lyxvarumärket vill öka sina 

marknadsandelar så är samarbeten ett effektivt tillvägagångssätt. Radon framhåller att 

varumärken, genom ett samarbete, vill växa och man gör det genom att öka kundbasen, 

förstärka sina varumärkesassociationer och öka försäljningen. Därför drar hon slutsatsen att 

både lågpris- och lyxvarumärken kan växa genom samarbeten, annars hade man inte skapat 

dem;  

 

Man vill växa i associationerna, man vill växa i försäljning, man vill växa i 

omsättning. Båda de inblandade företagen har möjlighet att växa. Det finns 

ingen anledning till att ingå ett samarbete om man inte har något att vinna på 

det. (Radon, 30 april 2018). 

 

4.2.3 Valet av samarbetspartner 

Sundberg lyfter fram att det bör ske en krock mellan de samarbetande parterna för att ett 

samarbete ska bli intressant. Det mest intressanta enligt honom är när det sker en så kallad 

”miss-match”. Lewenhaupt menar att H&M, som exempel, konsekvent har valt en välkänd 

designer eller lyxvarumärke som samarbetspartner då det är den viktigaste faktorn för ett 

lågprisvarumärke när det kommer till val av samarbetspartner. Lewenhaupt fortsätter att 

förklara att man väljer samarbetspartner beroende på landet samarbetet ska lanseras i för att 

på bästa sätt lansera kollektionen. Sundberg påpekar att valet av samarbetspartner beror på 

säsong. Är det jultider är det bättre att samarbeta med någon som gör festkläder och är det 

sommar är det roligare att samarbeta för att skapa en badklädeskollektion enligt honom. 

Enligt Radon vill man, i ett samarbete skapa synergieffekter genom att samarbeta med olika 

företag som skiljer sig från varandra. Hon påpekar att det bör ske en krock mellan de två 

företagen men att det ska vara en ”genomtänkt krock”. Östberg menar att man har som 

yttersta mål att sälja mer produkter men att lågprisvarumärken även vill få tillgång till 
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varumärkesassociationer de själva inte har och gör därmed sitt val av samarbetspartner 

utifrån den aspekten. Enligt Beckman vill man välja ett lyxvarumärke som har ett populärt 

logo brand vilket gör att många konsumenter blir intresserade och vill köpa produkterna som 

man tar fram i ett samarbete. Parment är av åsikten att lågprisvarumärken konstant har 

kontakt med lyxvarumärken och att de kan tänka sig samarbeten med flera av dem. Zethraeus 

anser att lågprisvarumärket gärna väljer ett lyxvarumärke som har någon form av ikonstatus. 

Han anser, angående valet av lyxvarumärke att;  

 

Jag tror att det är väl avvägt. Det valda varumärket bör vara väletablerat och 

upphöjt med någon form av ikonstatus. Det bör vara ett varumärke som kan stå 

på egna ben. (Zethraeus, 25 april 2018). 

 

Gällande lyxvarumärken är det enligt Lewenhaupt den finansiella aspekten som styr valet 

kring vilket lågprisvarumärke de vill samarbeta med.  Enligt Sundberg letar lyxvarumärket 

efter ett lågprisvarumärke som har gott om kapital. Anledningen till detta är enligt Sundberg 

att lyxvarumärken ofta har ett högt kulturellt kapital och när dessa möts kan de skapa något 

unikt tillsammans. Sundberg utvecklar sin tanke med att säga att man kan växla kulturellt 

kapital till pengar via samarbeten. Zethraeus och Beckman anser att lyxvarumärket gärna 

samarbetar med ett lågprisvarumärke som har starka distributions och 

marknadsföringskanaler då de ofta har som mål att sälja mer varor. Östberg kan tänka sig att 

lyxvarumärken antingen söker en samarbetspartner som har erfarenhet av samarbeten eller 

inte alls då det kan vara mer fördelaktigt att vara den första samarbetspartnern istället för 

”den tolvte”. Radon menar att lyxvarumärken vill samarbeta med ett lågprisvarumärke som 

inte riskerar att dra ner värdet på deras varumärke, samtidigt som de når ut till en ny 

kundgrupp. Vidare menar hon att de söker ett lågprisvarumärke de kan samarbeta med på ett 

sätt som skiljer samarbetet från resten av lyxvarumärket. Hon påpekar även, i likhet med 

Östberg, att det blir lättare att genomföra ett samarbete ifall lågprisvarumärket har erfarenhet 

av den här typen av samarbeten. Enligt Parment söker lyxvarumärken efter ett 

lågprisvarumärke som har en stor kundbas och som har möjlighet att skapa stark exponering, 

han tillägger därtill att all co-branding skapar gratis exponering.  
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Företag och varumärken med väldigt hög kulturell status har möjlighet att 

samarbeta med lite vem de vill. Samarbeten som låter helt sjuka har potential till 

att bli väldigt framgångsrika. Ju mer spridning mellan de två desto bättre. 

(Sundberg, 18 april 2018). 

 

4.2.4 Faktorer för ett lyckat samarbete  

När Lewenhaupt får frågan angående vilka faktorer som ligger bakom ett framgångsrikt 

samarbete svarar hon att det mest värdefulla är ömsesidig respekt för varandras kunskap och 

varumärke men också att de har möjlighet att lära sig av varandra. Zethraeus antar att det är 

viktigt att samarbetet känns oväntat och nytt. Han menar att det sker mycket samarbeten men 

att många av dem passar förbi obemärkta. Han drar även en parallell mellan sociala medier 

och modesamarbeten där det i båda fall är viktigt att ett projekt blir viralt. För Radon hänger 

framgången bland annat på hur otippat samarbetet är. Hon anser även att de involverade 

varumärkena bör, till en viss mån, vara välkända. Slutligen menar hon att samarbetet bör vara 

tillräckligt spännande för att konsumenter ska vara villiga att köa för att köpa produkterna. 

Även Östberg är av åsikten att det bör finnas en stor distans mellan de två varumärkena. Han 

förklarar att det bör ske en krock med separata målgrupper. Beckman anser att det bör finnas 

någon form av gemensam grund och idé mellan varumärkena. Vidare menar han att ett lyckat 

samarbete är ett samarbete som finns kvar i huvudet på konsumenter och inte glöms bort när 

det avslutats. Parment delar Beckmans tanke om att det bör, till en viss mån, finnas 

gemensamma värderingar. Parment menar också att man bör vända sig till liknande segment, 

i detta fall segmentet mellan lågpris och lyx, vilket han menar är det växande segmentet som 

blandar dyra och billiga plagg. Sundberg påpekar att modekonsumenter är intresserade och 

smarta, därför är det viktigt att man utför ett samarbete på ett snyggt, roligt och intressant 

sätt. Man vill med ett samarbete, menar Sundberg, reflektera den tid och kultur som vi lever 

i, men också ge en känsla av modernitet;  

 

Det ska vara något intressant med mötet. Det är som att ha en middagsbjudning 

och om alla är likadana är det inte tillfredsställande. Det är roligare om det 

blandas folk. (Sundberg, 18 april 2018). 
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4.2.5 Varaktighet 

Gällande varaktigheten på ett samarbete menar Sundberg och Beckman att samarbeten 

bygger på kortsiktighet. Detta bekräftar Lewenhaupt där hon tar H&M som exempel vars 

samarbeten inte är långvariga. Enligt Sundberg så vill man inte längre skapa varumärken som 

håller i 50 år utan man vill hellre snabbt bli uppköpt vilket han tror delvis beror på 

uppkomsten av dagens typ av samarbeten. Zethraeus menar att varaktigheten beror på vad 

samarbetet har för strategiskt ändamål och huruvida det fungerar i bemärkelsen att det 

genererar värde. Även Radon ger ett snarlikt svar till Zethraeus där hon lyfter fram att 

varaktigheten beror på hur länge man kan behålla intresset hos konsumenterna. Hon lyfter 

fram H&Ms modell med samarbeten som hon menar bygger på ett ”here today, gone 

tomorrow”-koncept vilket styr varaktigheten i just deras fall. Varaktigheten anser Parment 

delvis styrs av mentaliteten i landet som varumärket styrs ifrån. Han menar att det japanska 

lågprisvarumärket Uniqlos samarbeten är längre då det matchar Japanskt tänkande om 

långsiktiga strategier. För H&M menar han att det handlar mer om ”trial and error” vilket 

motsvarar ett svenskt sätt att tänka. Risken, enligt Parment, med ett längre samarbete är att 

företagen blir mer hopkopplade vilket ökar riskerna.  

4.3 Hur dagens modebransch influerar samarbeten och dess framtidsutsikt 

 

4.3.1 Påverkan  

Lewenhaupt menar att det är svårt för speciellt lyxvarumärken att hänga med för att nå den 

nya lyxkonsumenten. Hon fortsätter att förklara att det krävs nya tillvägagångsätt i form av 

unika samarbeten med varumärken eller ikoner för att möta den bredare publiken. Beckman 

menar att det idag handlar om en hel rörelse än att bara göra snygga kläder. Zethraeus belyser 

faktumet att utvecklingen har lett till att man nu bygger kollektioner och samarbeten utifrån 

livsstilar varpå varumärken därmed försöker existera inom de områden som deras 

konsumenter vill engagera sig i. Enligt Lewenhaupt har det blivit vanligt och mer accepterat 

för vanliga konsumenter att blanda dyra och billiga märken precis som den inre modekretsen 

gjort en längre tid.  
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När Sundberg får frågan om hur dagens konsumentbeteende och livsstilar påverkat 

samarbeten inom modebranschen menar han att streetwear har haft ett stort inflytande på 

modebranschen och dess samarbeten.  Lewenhaupt menar att det är streetwear-varumärken 

som ligger i tiden och därför har de en så stor påverkan på modebranschen. Även Zethraeus 

tar upp att det är kulturella fenomen, bland annat vilken musik som är populär, som påverkar 

modesamarbeten. Han belyser även faktumet att mode är sammanvävt med populärkultur 

och att det har blivit svårt att dra en skarp linje mellan kultur och kommersialism då de har 

närmat sig varandra. Sundberg påpekar att de 30 mest inflytelserika butikerna har slutat sälja 

kostymer och säljer istället tröjor för fyra, fem tusen kronor. Vidare menar han att den största 

kundgruppen just nu för lyxvarumärken är hip-hopkulturen vilket också är en av 

anledningarna till förändringen som skett. Sundberg fortsatte på sina tankar angående hip-

hopscenen som viktigaste kundgrupp, framförallt inom herrmodet. Han tar upp Maison 

Margiela, ett franskt lyxvarumärke som ändrat sin strategi och som nu ses som ett 

amerikanskt streetwearvarumärke. 

 

Lewenhaupt menar att för de personer som är insatta i branschen kan ett varumärke som 

Balenciaga urvattnas ifall man börjar använda sig av till exempel streetwear för att förnya 

sig. Östberg menar att dagens livsstilar och streetwearkultur kommer influera samarbeten 

ännu mer i framtiden. Han anser att streetwear kan bli den nya domänen som de vanliga 

varumärkena vill profitera på. För Lewenhaupt är den här typen av samarbeten personligen 

inte intressanta. När frågan ställs till henne varför hon tror att samarbeten mellan musiker 

och lyxvarumärken sker så menar hon att det är en kortsiktig ”ge och ta” situation för dem. 

Radon menar att samarbeten inom modebranschen har fått påverkan från bland annat hip-

hopkulturen eftersom den har en stark prägel av det hon kallar synlig konsumtion där man 

gärna visar vad man köpt och vad sakerna kostar. Därför menar hon att effekten av detta är 

att varumärken gärna drar nytta av den typen av marknadsföring i sina samarbeten för att öka 

sin synlighet. Beckman anser att populärkulturens influenser inom samarbeten beror på att 

dagens konsumenter har ett behov för tydlighet om vilka varumärken som är dyra, populära 

och har hög kredibilitet i rätt kretsar. Enligt Parment har påverkan från populärkultur varit 

extremt stor och han menar att detta inflytande kommer att fortsätta öka.  
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4.3.2 Framtiden  

Intervjun avslutades med att experterna fick sammanfatta hur de tror att framtiden ser ut för 

samarbeten inom modebranschen. När Sundberg får frågan om vad han tror kommer hända 

med attraktionskraften hos samarbeten mellan lågpris- och lyxvarumärken så påpekar han att 

nyhetsvärdet av den här typen av samarbeten har blivit lägre men att strategin i sig har blivit 

mer använd för marknadsföringen av varumärken. Han tillägger att han tror att folk har vant 

sig över situationen som råder. Beckman menar att för många samarbeten kommer leda till 

att konsumenterna till slut tappar intresset för dem. Även Radon är av åsikten att samarbetens 

attraktionskraft mattas av. Lewenhaupt menar att man måste ändra på dagens samarbeten. 

Enligt henne bör H&M fokusera på sig själva och istället hitta på egna och andra varianter 

för samarbeten.  

 

Lewenhaupt belyser att det kommer bli viktigare för varumärken att hitta de rätta ansiktena 

som kan representera dem och därmed höja intresset för varumärket. Hon tar upp exemplet 

med H&Ms samarbete med Marc Zuckerberg och menar att man i det valet av person nästan 

har klivit av spåret som samarbeten började på. Sundberg anser att samarbeten kommer 

fortsätta existera men att vi kommer bli mindre exalterade över dem. En åsikt Sundberg har 

är att istället för att göra samarbeten, kommer lyxvarumärken börja rekrytera folk som har 

bakgrund inom gatumodet för att skapa samarbeten internt. Därmed kan lyxvarumärken 

förnya sig internt utan att behöva nyttja externa samarbeten. Han tror även att, på grund av 

internet-kulturen, kommer gränserna mellan personer och varumärken att lösas upp. De mest 

exklusiva varumärkena tror han kommer behöva bli mer restriktiva med antalet samarbeten 

de gör och mer vikt kommer behöva läggas vid valet av samarbeten. Zethraeus belyser i den 

här frågan att hållbarhet kommer vara en viktig del av modebranschen och för dess 

marknadsföring. De företag som lyckas bra med hållbarhet kommer gärna vilja visa upp sina 

leverantörer och värdekedja, vilket han menar kommer bli en ny typ av samarbeten. Samtidigt 

menar han att de kommersiella samarbetena vi ser idag kommer att fortsätta, kanske mattas 

av, men ej dö ut. Östberg tror inte att spektakulära samarbeten som man ser idag kommer att 

fortsätta i all evighet men påpekar att traditionell co-branding absolut kommer att fortsätta. 

Parment anser att man kommer se fler samarbeten på grund av flera aspekter. För att behålla 

den mediala uppmärksamheten menar han att man kommer behöva skapa mer oväntade 
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samarbeten för att de ska lyckas. Vidare menar Parment att co-branding kommer att vara en 

nyckel för att möta en mer komplicerad marknad där det kommer finnas ett större behov för 

lågprisprodukter och en större köpkraft för lyxprodukter. Även Beckman är av snarlik tanke 

när han säger;  

 

Det är en väldigt tuff värld för retail just nu, både för lyx- och 

lågprisvarumärken. Jag tror det kommer bli ett måste att samarbeta i framtiden. 

Ett lyxvarumärke som inte lyckas och behöver få in pengar bör samarbeta med 

ett lågprisvarumärke. (Beckman, 2 maj 2018). 

 

Radon tycker det är intressant att ha en mer långtgående strategi för varumärken där man 

väljer att ha samarbeten med nya designers. Ett exempel på detta menar hon kan vara att 

H&M väljer att samarbeta med en person från Beckmans Designhögskola som blir ett 

långtgående samarbete. Ett sådant samarbete menar hon kan vara i fem år vilket samtidigt 

leder till en högre grad av att samarbetet känns personligt. Detta menar Radon skulle kunna 

höja värdet på varumärket i snarlik stil till Uniqlos strategi som har mer långvariga 

samarbeten. Då menar hon att man sänker kravet på att överträffa sig själv eftersom man 

kommer tilltala olika kunder under de åren som samarbetet pågår. Vidare menar hon att man 

samtidigt kan driva de kortsiktiga samarbetena parallellt med de mer långvariga men att de 

tillsammans kan ingå i en större strategi.  

 

Angående frågan om huruvida någonting kommer att förändras inom modebranschen som 

kan komma att påverka samarbeten anser Lewenhaupt att man måste hitta sidospåren som nu 

börjar dyka upp som alternativ för varumärken att samarbeta med. Hon tillägger även att man 

bör hitta nya marknader för sina produkter. Sundberg tror inte att situationen kommer 

förändras och att det kommer se ut som det gör idag ett tag till. Han noterar skillnaden i vad 

som idag inte är lika accepterat socialt som det tidigare var, vilket kan ha en effekt på 

samarbeten; 
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Om man ser folk med 10 påsar med kläder så känns det mindre accepterat. Vad 

ska de ha allt det där till? Det ger inte längre lika hög status att shoppa mycket. 

(Sundberg, 18 april 2018). 

 

Sundberg tillägger att han tror att modebranschen kommer närma sig konstindustrin och att 

han inte skulle bli förvånad ifall det börjar ske mer samarbeten mellan dem. Även 

Lewenhaupt anser att man bör flytta intresset till kulturvärlden och noggrannare analysera 

var intresset finns i dagsläget och sedan följa det. Zethraeus tar upp spåret om hållbarhet då 

han menar att cirkulära ekonomier kommer bidra till branschöverskridande samarbeten där, 

till exempel, en restprodukt från en industri kan bli en råvara i en annan. Han menar därmed 

att dessa tankesätt kan leda till nya typer av samarbeten. Östberg påpekar att fast fashion står 

inför enorma utmaningar och att miljöpåverkan är något konsumenter bryr sig om mer och 

mer vilket kommer påverka modebranschen och samarbetena inom den. Radon tror precis 

som Sundberg att samarbeten kommer fortsätta att förekomma eftersom det är ett bra sätt för 

varumärken att få fler och nya kunder. Även Parment menar att samarbeten inte kommer 

minska till antalet eftersom resultaten av dem oftast är positivt. Angående hållbarhet tror 

Radon att det kan vara svårt för lågprisvarumärken att samarbeta med hållbara varumärken 

på grund av deras nuvarande situation beträffande deras produktion. Skulle ett varumärke 

som H&M själva försöka göra ett projekt med hållbarhet kan det riskera att uppfattas som 

”green-washing” enligt henne.  
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5 Analys 

I analysen kommer tidigare studier att kopplas samman, jämföras och skildras med 

hänvisning till empirin. Den är uppbyggd i tre delar på samma sätt som empirin för att läsaren 

enkelt ska kunna jämföra och dra paralleller mellan dem. Syftet med analysen är att skapa en 

grund för att slutligen kunna besvara forskningsfrågorna i slutsatsen. Vad som bör belysas är 

att valet av experter har gjorts utifrån deras individuella erfarenheter och kunskaper inom 

ämnet. Vidare vill studien påpeka att experterna har egna referensramar som skiljer sig från 

varandra. Detta betyder att deras åsikter inte nödvändigtvis motsvarar andra, inom ämnet, 

kunniga personers åsikter.  

5.1 Hur varumärkens brand equity påverkas av ett samarbete 

 

5.1.1 Varumärkeslojalitet  

Genom att analysera intervjuerna med experterna är det möjligt att göra antaganden om hur 

ett lågpris- eller lyxvarumärkes brand equity påverkas av ett samarbete. Den första 

dimensionen, varumärkeslojalitet delades upp från både ett lågpris- och ett lyxvarumärkes 

perspektiv. Det rådde en samstämmig uppfattning bland experterna att ett lågprisvarumärkes 

lojalitet i någon mån påverkas positivt när det samarbetar med ett lyxvarumärke. Detta kan 

relateras till Motions (2003) studie som menar att relationer bidrar till ett företags totala 

brand equity. Zethraeus gav dock ett undantag ur det långsiktiga perspektivet där han 

påpekade att ett samarbete kan leda till en lägre lojalitet inom nischen för lågprisvarumärken. 

Detta är intressant då det inte finns tidigare studier som kan bekräfta den åsikten. 

Sammanfattningsvis, baserat experternas åsikter, kan alltså lågprisvarumärkets brand equity 

öka utifrån lojalitetsdimensionen.  

 

Angående lyxvarumärken var det mer blandade åsikter. Till exempel var det bara Beckman, 

och i viss utsträckning Zethraeus som ansåg att lojaliteten påverkas positivt. Dock menar 

Zethraeus att den även kan förbli opåverkad. Lewenhaupt, Radon och Parment ansåg att den 

påverkas negativt och Sundberg och Östberg ansåg att den förblir opåverkad. Radon 

utvecklade sitt svar med att lojaliteten framförallt kan sjunka, om en tydlig gräns inte skapas 
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mellan samarbetsprodukterna och de ordinarie produkterna, ifall fler får råd att köpa 

varumärkets produkter. Detta motsäger Aakers (1991) teori om att lojaliteten reflekterar 

anknytningen till ett varumärke oavsett förändringar i pris eller i själva produkten. Radons 

tanke om att lyxvarumärken riskerar att demokratiseras reflekterar Kapferers (2008) studie 

som påpekar att lyxvarumärken har blivit mer tillgängliga för medelklassen. Enligt Amatulli 

och Guido (2012) är det av hög vikt för lyxvarumärken att skapa en hög lojalitet för att 

generera en stadig inkomst. Därför kan man anta att lyxvarumärken genom samarbeten har 

för avsikt att öka sin varumärkeslojalitet. Utifrån detta kan man konstatera att tendensen, 

utifrån experternas svar, är att varumärkeslojaliteten är svårare att fastställa för 

lyxvarumärken som ingår samarbeten med lågprisvarumärken, men att om den påverkas så 

är det mest troligt att den påverkas negativt eller förblir opåverkad. Det bör dock påpekas att 

experternas svar inte var lika befästade som när de tillfrågades om lågprisvarumärkens 

lojalitet. Angående lyxvarumärken gavs fler svar som baserades på specifika situationer och 

förutsättningar. Man kan alltså, baserat på experternas svar, anta att varumärkeslojaliteten för 

lyxvarumärken inte påverkas av samarbeten i samma utsträckning som lågprisvarumärken.  

 

5.1.2 Varumärkeskännedom  

Varumärkeskännedomen för lågprisvarumärken påverkas positivt eller inte alls enligt 

experterna. Parment, Sundberg, Zethraeus och Beckman svarade att det påverkas positivt 

medan Lewenhaupt, Radon och Östberg svarade att det förblir opåverkat. De fyra experterna 

som menar att varumärkeskännedom påverkas positivt har en stark relation till Keller (2008) 

som har delat varumärkeskännedom i två aspekter. Kellers första aspekt av 

varumärkeskännedom som han kallar varumärkesigenkännedom reflekterar hur väl 

konsumenter känner igen ett varumärke när de exponeras för det. Är lågprisvarumärket redan 

välkänt kan det ändå få en ökad varumärkeskännedom då konsumenterna bekräftar sin 

tidigare exponering av det. Man kan därmed anta, baserat på experterna och Keller (2008) att 

ett lågprisvarumärkes varumärkeskännedom inte påverkas negativt utan kan i bästa fall 

påverkas positivt och i värsta fall inte påverkas alls. Det finns även ett samband till Keller 

(1993) och Ritson (2003) som menar att när varumärkeskännedomen påverkas positivt är det 

gynnsamt för varumärket. Keller och Ritson understryker att varumärkeskännedom är 

särskilt viktigt för köp av produkter som kräver lågt engagemang, vilket man kan anta gäller 
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produkter från lågprisvarumärken. Det finns även ett samband till Okonkwo (2007) som 

menar att ett starkt varumärke har möjlighet att skapa nya kundrelationer. Parment, som har 

en bred kunskap inom marknadsföring, tog upp en intressant aspekt där han menar att 

varumärkeskännedomen kanske inte ökar men att det ändå är en positiv aspekt att 

konsumenter, under ett samarbete, påminns om varumärkets existens. Sammanfattningsvis, 

utifrån experternas svar med stöd från tidigare studier, finns det en chans för att 

lågprisvarumärkets brand equity kan öka utifrån den andra dimensionen som handlar om 

varumärkeskännedom.  

 

För lyxvarumärken råder det en stark enighet mellan Radon, Östberg, Zethraeus, Beckman, 

Parment och Sundberg som alla svarade att varumärkeskännedomen påverkas positivt när de 

samarbetar med lågprisvarumärken. Detta kan relateras till Kellers (2003) teori om att ett 

företag kan utnyttja samarbetspartnerns varumärke för att åstadkomma ett strategiskt 

ändamål. Lewenhaupt sticker ut från mängden då hon hävdar att varumärkeskännedomen 

förblir opåverkad såvida det inte är ett mindre lyxvarumärke som är delaktigt i samarbetet. 

Detta kan anknytas till den delen av varumärkeskännedom som Keller (2008) kallar 

varumärkesihågkomst. Alltså, om ett mindre lyxvarumärke verkar i ett samarbete kan det öka 

sin varumärkeskännedom då konsumenter på nytt blir påminda om dess existens. Man kan 

alltså även förknippa Kellers studier med Parments tankar om lågprisvarumärken för 

lyxvarumärken. Här kan man därmed anta att ett lyxvarumärke kan öka sitt brand equity 

utifrån den här dimensionen och de dimensioner som direkt påverkas av dem. Baserat på 

experternas svar kring både lågpris- och lyxvarumärken kan man dra kopplingar till Buil et 

al. (2013) som menar att varumärkeskännedomen har positivt inflytande på både 

kvalitetsuppfattning och varumärkesassociationer vilket i sin tur påverkar 

varumärkeslojaliteten. Detta resonerar i synnerhet med Amatulli och Guido (2012) som 

menar att lyxvarumärken lägger stor vikt vid att öka varumärkeskännedomen för att vidare 

åstadkomma en hög varumärkeslojalitet.  

 

5.1.3 Kvalitetsuppfattning  

När experterna fick frågan om hur kvalitetsuppfattningen för ett lågprisvarumärke påverkas 

när det samarbetar med ett lyxvarumärke så menade samtliga att det påverkas positivt. Detta 
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kan relateras till Ugglas (2004) studie om co-branding mellan lågpris- och lyxvarumärken 

där han menar att ett samarbete kan leda till en exklusivare varumärkesbild för 

lågprisvarumärket hos konsumenterna. Det överensstämmer även med McCarthy och Norris 

(1999) som menar att ett samarbete med ett lyxvarumärke kan skicka kvalitativa signaler till 

konsumenter om att det finns en ny produkt på marknaden vilket även kan bidra till ett ökat 

brand equity för lågprisvarumärket. Lewenhaupt avslutar med att påpeka att detta sker på 

kort sikt för lågprisvarumärket. Alltså kan ett lågprisvarumärkes brand equity förmodligen 

höjas utifrån den här dimensionen om man tar experternas åsikter i beaktning.  

 

Angående lyxvarumärken så svarade ingen att kvalitetsuppfattningen påverkas positivt. 

Beckman, Parment och Lewenhaupt menar att det finns risk för en negativ påverkan medan 

Sundberg, Zethraeus, Östberg och Radon anser att det förblir opåverkat. Lewenhaupt 

utvecklade sitt svar med att den kvalitetsuppfattningen kan bero på vilket land man 

undersöker. Det är en intressant tanke eftersom det inte finns tidigare studier som bekräftar 

att kvalitetsfaktorn påverkas och uppfattas annorlunda för konsumenter i olika geografiska 

områden. Vad som kan framstå som aningen underligt är varför Zethraeus, Östberg och 

Radon antar att kvalitetsuppfattningen inte ändras när lyxvarumärken separerar sina egna 

produkter från samarbetsprodukterna, samtidigt som de anser att lågprisvarumärkens 

kvalitetsuppfattning kan gynnas. Detta är en spännande frågeställning som studien inte har 

hittat motsvarande studier kring för att bekräfta eller dementera experternas åsikter. Man kan 

därmed anta att ett lyxvarumärkes brand equity inte har möjligheten att påverkas positivt, 

utan antingen har en negativ eller oförändrad påverkan utifrån 

kvalitetsuppfattningsdimensionen baserat på studiens experter.  

 

Ovanstående resonemang kan ställas i relation till Fionda och Moore (2009) som menar att 

lyxvarumärken använder sig av kvalitet för att särskilja sig från lågprisvarumärken. Detta är 

alltså en viktig aspekt för experternas tankar om hur kvalitetsuppfattningen kan skada ett 

lyxvarumärkes brand equity vid ett samarbete med ett lågprisvarumärke. Däremot menar 

Anselmsson et al. (2007) att en hög kvalitet inte nödvändigtvis bidrar till ökat brand equity. 

Därför kan man resonera att ifall lyxvarumärkets kvalitetsuppfattning hade påverkats positivt 

utifrån experternas åsikt i ett samarbete med ett lågprisvarumärke hade det inte nödvändigtvis 
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haft en positiv inverkan på lyxvarumärkets brand equity. Zethraeus påpekar dock att det beror 

på vem de samarbetar med och om det lågprisvarumärket är starkt inom sin egen nisch. Det 

finns ett nära samband mellan Zethraeus åsikt och Leuthesser et al. (2002) som menar att ett 

varumärke som är starkare än det andra i ett samarbete kan stärka det svagare varumärkets 

kvalitetsuppfattning och inte tvärtom. De ovannämnda påståendena står i kontrast till 

Zeithaml (1988) och även delvis Aaker (1991) och Keller (2008) som i olika mån menar att 

kvalitetsuppfattning är något abstrakt och inte en specifik egenskap av en produkt. Utifrån 

dessa teoretiker är det därför osäkert ifall kvalitetsuppfattningen verkligen kan påverkas av 

ett samarbete.  

 

5.1.4 Varumärkesassociationer  

Angående varumärkesassociationer var det en tydlig trend bland experternas åsikter. Sex av 

de tillfrågade anser att lågprisvarumärkenas varumärkesassociationer påverkas positivt av ett 

samarbete med ett lyxvarumärke, medan Lewenhaupt menar att de förblir opåverkade. Detta 

överensstämmer med Uggla (2004) som menar att ett lågprisvarumärke kan stärka sina 

varumärkesassociationer genom att samarbeta med ett lyxvarumärke. Därför är det 

förmodligen, även ur den här dimensionens perspektiv, möjligt att öka ett lågprisvarumärkes 

brand equity, då det kan kopplas till Kamakura och Russell (1991) som menar att brand 

equity skapas av starka varumärkesassociationer. 

 

Gällande lyxvarumärkens varumärkesassociationer förekom det mer oenighet bland 

experterna. Svaren var dessutom mer vaga jämfört med deras åsikter kring 

lågprisvarumärken. Radon, Lewenhaupt och Parment anser att varumärkesassociationerna 

kan påverkas positivt, Beckman och Zethraeus menar att de kan påverkas negativt och 

Sundberg menar att de förblir opåverkade. De två som menar att det sker en negativ påverkan, 

Beckman och Zethraeus, kan anknytas till McCarthy och Norris (1999) studie om att 

varumärkesassociationer kan överföras på ett negativt och oväntat sätt i ett samarbete. 

Östberg påpekade att lyxvarumärken kan skapa nya associationer men definierar inte 

huruvida de är positiva eller negativa. Parment påpekade att även om associationerna stärks 

kan de tendera att vara av en mindre exklusiv typ. Östbergs och Parments åsikter kan kopplas 

till Farquhar (1994) som menar att varumärkesassociationer kan förvirras av ett samarbete 
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och därmed orsaka brand dilution. Deras åsikter kan även associeras till Keller (2008) som 

menar att det finns risk att konsumenter blir osäkra över vad de samarbetande varumärkena 

representerar om de redan är mycket distinkta. I det här fallet är det alltså väldigt svårt, 

baserat på experternas svar, att bedöma huruvida ett lyxvarumärkes brand equity kan 

påverkas utifrån den här dimensionen.  

5.2 Synergieffekter och viktiga faktorer för att skapa samarbeten inom 

modebranschen 

 

5.2.1 Motiv 

Från intervjuerna med experterna är det möjligt att utgå ifrån att ett samarbete kan leda till 

något positivt för båda inblandade parter. Genom ett starkt varumärke i dagens modebransch 

har företag potential att skapa lojala kunder och distansera sig mot sina konkurrenter. Detta 

kan relateras till Okonkwo (2007) som påpekar att ett starkt varumärke leder till fler 

konsumenter som skapar en relation till företaget vilket i sin tur leder till en ökad kundbas. 

Det finns även ett nära samband till Besharat (2010) som menar att co-branding kan 

underlätta överföringen av positiva varumärkesassociationer, samt Ugglas (2004) studie om 

hur co-branding för lågprisvarumärken leder till en mer exklusiv varumärkesbild inför 

konsumenterna vilket i sin tur leder till differentiering gentemot konkurrenterna. 

 

Enligt Radon och Zethraeus använder varumärken samarbeten som en PR-strategi för att nå 

en bredare kundbas. Anledningen enligt dessa experter, för ett lågprisvarumärke att ingå ett 

samarbete, är inte enbart målet att sälja slut på en kollektion, utan att istället stärka sitt 

varumärke och nå ut till nya kunder. För ett lyxvarumärke menar fyra av experterna att ett av 

huvudmotiven att ingå samarbete för ett lyxvarumärke är summan pengar de erhåller från 

lågprisvarumärket. Östberg ger belägg för detta när han tillägger att ett samarbete inom 

modebranschen är väldigt dyrt för lågprisvarumärken. De finansiella aspekterna kan kopplas 

till både Kellers (2008) och Ugglas (2004) studier som belyser att kostnadsdelning är ett 

finansiellt motiv för samarbeten. Däremot är det en intressant aspekt att ingen av experterna 

nämnt att själva delandet av kostnader vid ett samarbete inom modebranschen mellan ett 

lågpris- och ett lyxvarumärke är ett motiv. Istället är det andra finansiella aspekter som spelar 
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roll enligt dem. Flera av experterna är dock eniga om att det viktigaste motivet för ett 

lyxvarumärke att samarbeta med ett lågprisvarumärke är att öka sin varumärkeskännedom. 

Genom samarbeten, menar de, är det möjligt för ett lyxvarumärke att utöka sin kundbas. 

Detta bekräftas av Ugglas (2004) studie som menar att ett samarbete leder till en utvecklad 

varumärkesstatus för båda inblandade parter samt en större kundbas. Man kan konstatera att 

ett väl utfört samarbete skapar nyfikenhet och uppmärksamhet hos konsumenterna för de 

inblandade varumärkena vilket leder till en utökad kundbas.  

 

Vidare menar Beckman och Radon att varumärken vill kapitalisera på att ett samarbete blir 

ett omtalat ämne i media eftersom det är positivt för kollektionen. Istället för att exkludera 

kunder genom höga priser använder de samarbetande varumärkena begränsade kollektioner 

av kläder för att skapa en hög ”hype” runt samarbetet. Beckman förklarar vidare att medial 

uppmärksamhet är ett viktigt motiv då det öppnar upp möjligheten att nå andra kundgrupper. 

Det finns ett samband mellan experternas svar och Rollet et al. (2013) som menar att co-

branding har blivit en marknadsföringsstrategi för att skapa ett unikt projekt som kan 

inkludera nya kollektioner och även reklammöjligheter för de inblandade varumärkena.  

 

Lewenhaupt och Radon anser att det viktigaste motivet för lågprisvarumärken att ingå i 

samarbeten med ett lyxvarumärke är för att kunna erbjuda sina konsumenter trendiga, mer 

ikoniska plagg till ett lägre pris vilket de menar uppskattas av konsumenterna. Det finns ett 

nära samband till Kellers (2001) studie som menar att konsumenter drivs av ett behov för 

unicitet. Lewenhaupt och Radon menar att ett annat, men relaterat motiv för lyxvarumärkena 

är att genom ett samarbete förnya sig och bli mer relevanta för de yngre konsumenterna för 

att därmed utöka sin kundbas. Detta överensstämmer med Uggla (2004) som menar att co-

branding kan spegla varandras varumärke vilket leder till nya kompletterande segment och 

nya kunder för de inblandade varumärkena. Det finns även ett samband till Desai och Keller 

(2002) som menar att co-branding har potential att attrahera kunder från båda inblandade 

parter vilket gör att de kan utnyttja varandras varumärken. Sundberg understryker även att 

en av de största anledningarna för ett lågprisvarumärke att ingå i ett samarbete är att det 

händer något nytt i butiken. Parment fortsätter med att nämna att co-branding i slutändan kan 

leda till möjligheten att öka priserna på sitt ordinarie sortiment. Man kan alltså anta att ett 
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samarbete används som ett verktyg för att attrahera fler kunder för att i slutändan sälja mer 

produkter och därmed öka lönsamheten. Detta kan kopplas till Keller (2008) som menar att 

ett lyckat samarbete leder till ökad försäljning inom det redan existerande kundsegmentet.  

 

5.2.2 Fördelar och nackdelar med samarbeten 

Enligt flera av experterna är det positivt för ett lågprisvarumärke att associeras med ett 

renommerat lyxvarumärke. Radon menar att genom ett samarbete med ett varumärke som 

anses ha hög kvalitet på sina kollektioner har lågprisvarumärket potential att förena sitt 

varumärke med en lyxigare design och kvalitetsaspekter för att till slut öka sin status på 

marknaden. Detta har ett nära samband med Keller (2003) som menar att co-branding tillåter 

ett varumärke att utnyttja sitt partnervarumärke för att åstadkomma ett strategiskt ändamål, 

vilket man kan anta är vad Radon menar med sitt exempel ovan. Lewenhaupt som är en känd 

analytiker av modebranschen och Zethraeus som tidigare arbetat med handel påpekar att 

samarbeten har varit väldigt positivt för H&M. Genom att associeras med kända 

lyxvarumärken har H&M, enligt dem, tillåtits att skapa egna premiummärken som COS och 

& Other Stories. Detta är en intressant tanke då det inte kan förankras i tidigare studier eller 

teorier.  

 

Lewenhaupt fortsätter att förklara att det även är positivt för ett lyxvarumärke att associeras 

med ett lågprisvarumärke som H&M eftersom H&M är ett starkt varumärke inom sin nisch. 

Detta kan kopplas till den senare delen av Stankeviciute och Hoffmanns (2012) teori om att 

när ett lyxvarumärke samarbetar med ett lågprisvarumärke kan lyxvarumärket påverkas 

positivt om samarbetet bibehåller lyxkriteriet och lågprisvarumärket har ett gott rykte. Det 

kan även dras paralleller mellan Lewenhaupt och Simonin och Ruth (1998) vilka menar att 

om ett samarbete blir positivt recenserat kommer inte lågprisvarumärket att skada 

lyxvarumärkets brand equity. Beckman som aktivt arbetar inom modebranschen och 

Sundberg som har en djup förståelse av den, utvecklar sitt svar med att ett samarbete mellan 

ett lågprisvarumärke och ett lyxvarumärke är positivt i den bemärkelsen att båda kan lära sig 

nya kunskaper av samarbetet. Deras åsikter kan kopplas till Blackett och Russell (1999) och 

Keller (2008) som menar att om man delar kompetens och värderingar kan det leda till 

positiva fördelar för båda parterna och i slutändan leda till ett intressant samarbete.  
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Experternas generella åsikter om att varumärken, i olika mån, kan växa är svårt att bekräfta 

med teorier eftersom ”växa” lämnades fritt för tolkning hos experterna. Dock kan man dra 

en parallell mellan Radon och Leuthesser et al. (2002) där Radon menar att man vill växa i 

varumärkesassociationer och Leuthesser et al. som menar att konsumenter generellt påverkas 

positivt av ett samarbete. Zethraeus liknelse av samarbeten som ett marknadsföringsverktyg 

i en större verktygslåda kan liknas vid Hillyer och Tikoo (1995) som också menar att 

samarbeten är en av många strategier för att förbättra sitt varumärke. 

 

Alla experterna lyfter fram olika nackdelar med samarbeten. Flera anser dock att 

lyxvarumärket är utsatt för fler risker än lågprisvarumärket. Lewenhaupt och Radon, som har 

betydande kunskaper om lyxvarumärken, menar att det finns en större risk för lyxvarumärken 

att ingå i samarbeten med lågprisvarumärken eftersom de riskerar att tappa lojala 

konsumenter och exklusivitet samt försämra sitt varumärke. Det finns ett samband mellan 

detta och Rollet et al. (2013) som menar att co-branding mellan lyxvarumärken och 

lågprisvarumärken har varit sällsynt då lyxvarumärken velat skydda sin trovärdighet. 

Experternas svar kan även anknytas till Farquhar (1994) som lyfter fram nackdelar såsom en 

försämring av ett varumärke genom att konsumenter klandrar produktfel eller tillskriver 

lyckade erfarenheter på fel varumärke. Phau och Prendergast (2000) anser att 

lyxkonsumenter bland annat bryr sig mer om en viss känsla och skicklighet än just priser, 

vilket kan kopplas till Zethraeus som understryker att det är viktigt för ett lyxvarumärke att 

inte förlora sin upphöjda upplevelse runt sitt varumärke. Man kan dra paralleller mellan dessa 

risker med ett samarbete för ett lyxvarumärke och Blackett och Boad (1999) och McCarthy 

och Norris (1999) som alla diskuterat att negativa varumärkesassociationer kan överföras 

från det ena varumärket till det andra genom co-branding. Zethraeus åsikt kan även relateras 

till Rao och Ruekert (1994) som menar att lyxvarumärken är känsliga för negativa 

konsekvenser om samarbetetskollektionen håller låg kvalitet. Även Megehee och Spake 

(2012) lyfter fram vikten av att skapa en exceptionell köpupplevelse för konsumenter av 

lyxvarumärken.  
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5.2.3 Valet av samarbetspartner 

Angående faktorerna bakom valet av samarbetspartner hade experterna både snarlika och 

skilda åsikter. Främst är det värt att påpeka att alla experter hade starka åsikter om just valet 

av samarbetspartner vilket resonerar starkt med Bronder och Pritzl (1992) vilka menar att 

valet av samarbetspartner är den viktigaste faktorn för ett lyckat samarbete.  Erfarenhet från 

tidigare samarbeten var något både Östberg och Radon lyfte fram som en tänkbar aspekt när 

lyxvarumärken bedömer lågprisvarumärken som potentiella samarbetspartners. Detta 

överensstämmer med Rich (2003) som menar att företag som har tidigare erfarenhet av co-

branding är mer sannolika att lyckas i framtida samarbeten. Vidare belyste Lewenhaupt att 

respekt för varandras kunskap är en viktig faktor vilket kan relateras till Rich (2003) som 

menar att om det råder brist på kunskapshanteringen kan det leda till ett misslyckat 

samarbete. Lewenhaupt och Sundberg förklarade även att valet av samarbetspartner kan 

påverkas av aspekter som säsong och geografiska skillnader för att tillfredsställa 

konsumenterna. Dessa aspekter har ett nära samband med Bronder och Pritzl (1992) som 

menar att strategiska och kulturella aspekter kan påverka ett samarbete positivt eller negativt. 

Även Okonkwo (2007) belyser vikten av ett strategiskt syfte för att båda parters brand equity 

ska kunna förbättras av ett samarbete.  Enligt Ahn et al. (2010) är upplevd brand equity en 

avgörande faktor för vilket varumärke man vill samarbeta med, vilket relaterar till Radons 

åsikt om att lyxvarumärken inte vill samarbeta med ett lågprisvarumärke som riskerar att 

sänka deras brand equity.  

 

5.2.4 Faktorer för ett lyckat samarbete  

Washburn et al. (2000) menar att kompabilitet är viktigt för ett samarbetes framgång. Detta 

kan ställas i kontrast till flera av studiens experter som menar att det bör ske en ”krock” och 

finnas en viss distans mellan företagen för att det ska bli lyckat. Radon påpekar dock att 

krocken kan vara genomtänkt vilket möjligen kan kopplas till studien av Washburn et al. 

(2000) om kompabilitet och Bronder och Pritzls (1992) studie som menar att vid valet av 

partner bör fokus läggas på fundamentala och strategiska nivåer. Radons åsikt om att man, i 

ett samarbete vill skapa synergieffekter genom att samarbeta med varumärken som skiljer sig 

från varandra går emot teorin av Leuthesser et al. (2002) som menar att synergier skapas 

mellan två snarlika varumärken. Dock överensstämmer Radons påstående med Rollet et al. 
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(2013) som menar att co-branding inom modebranschen bör ske mellan två olika men 

välkända varumärken. Parments och Beckmans åsikter om att det bör finnas gemensamma 

värderingar hos de två samarbetande varumärkena motsvarar delvis teorin från Rollet et al. 

(2013) som menar att värderingar men också behov och visioner krävs för att skapa synergier. 

Parment som menar att man bör vända sig till kundsegmentet som handlar både lyx- och 

lågprisprodukter motsvarar Okonkwos (2007) definition av ”den nya lyxkonsumenten” som 

står för majoriteten av konsumtionen av lyxvarumärken. Detta kundsegment har enligt 

Yeoman (2007) och Megehee och Spake (2012) inga svårigheter med att blanda olika typer 

av varumärken med varandra. Ingen av experterna tar specifikt upp Kellers (2008) givna 

nyckelegenskaper för ett lyckat samarbete vilka inkluderar adekvat varumärkeskännedom, 

starka varumärkesassociationer samt positiva omdömen och uppfattningar hos 

konsumenterna. Dock kan man dra en parallell mellan Radons åsikt om att båda varumärken 

till en viss mån bör vara kända och Kellers åsikter om starka varumärkesassociationer vilket 

delvis innebär att ett varumärke är välkänt.  

 

5.2.5 Varaktighet  

Även varaktigheten av ett samarbete är en faktor som påverkar både resultatet av ett 

samarbete samt valet av samarbetspartner vilket Blackett och Russel (1999) och Newmeyer 

et al. (2014) påpekar. Sundberg, Beckman och Lewenhaupt menar att samarbeten bygger på 

kortsiktighet, medan Zethraeus och Radon anser att varaktigheten styrs av intresset hos 

konsumenterna. Sundbergs, Beckmans och Lewenhaupts åsikt överensstämmer med 

McCarthy och Von Hoene (2014) samt Toktali (2008) som menar att kortare varaktighet eller 

limiterade kollektioner kan skapa illusioner av exklusivitet. De ovannämnda experternas 

åsikter motsvarar även Washburn et al. (2000) som menar att ett långvarigt samarbete kan 

försämra konsumenters bild av varumärket om samarbetet uppfattas långdraget. Zethraeus 

fortsätter att förklara att varaktigheten är ytterligare en intressant aspekt som är beroende av 

vilken typ av strategi företagen har. Detta resonerar med Miller (2013) som menar att 

konsumenter av fast fashion konstant väntar sig nya kollektioner och därmed kan man anta 

att det även inkluderar konsumenters förväntningar av nya samarbeten. Enligt Parment styrs 

varaktigheten av mentaliteten som råder i varumärkenas hemländer vilket är en spännande 

tanke som den här studien inte har sett nämnas i tidigare teorier. Därmed kan det konstateras 
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att ingen av experterna direkt bekräftar Abratt och Motlana (2002), Baumgarth (2004), 

Blackett och Russels (1999), eller Washburn et al. (2000) studier som menar att varaktigheten 

för ett samarbete bör sträcka sig över en medellång eller längre period.  

5.3 Hur dagens modebransch influerar samarbeten och dess framtidsutsikt 

 

5.3.1 Påverkan  

Lewenhaupt förklarar att det är svårt för lågprisvarumärken och lyxvarumärken, speciellt 

lyxvarumärken, att attrahera konsumenter från den nya generationen lyxkonsumenter. Detta 

kan relateras till Okonkwo (2007) som förklarar att det skapats en annorlunda typ av 

lyxkonsument som kallas den ”nya lyxkonsumenten”. I förhållande till Okonkwo (2007) 

finns det även ett nära samband till Tungate (2008) som menar att varumärken har större 

press på sig för att utveckla sin kreativitet och introducera sina kläder för att nå en bredare 

publik. Vidare menar Zethraeus att den ”nya konsumenten” har lett till att varumärken 

behöver skapa kollektioner genom samarbeten som passar konsumenternas livsstilar och 

efterfrågan. Även Sundberg påpekar att dagens konsumenter är intresserade och smarta vilket 

har ett nära samband till Amatulli och Guido (2011) som menar att dagens lyxkonsumenter 

är stilfulla, kunniga och medvetna med starka åsikter och principer angående deras 

konsumtion av kläder. Lewenhaupt nämner också att det har blivit betydligt vanligare att 

blanda kläder från lågpris- och lyxvarumärken. Detta har ett nära samband med Megehee och 

Spake (2012) som menar att den nya lyxkonsumenten är mer flexibel och uppskattande av 

ett bredare sortiment och således mer benägna att blanda varumärken. En intressant tanke är 

att ökningen av samarbeten mellan lågpris- och lyxvarumärken kan ha påverkat konsumenter 

till att få en ökad acceptans för kombinationen av dyra och billiga varumärken. Studien har 

dock inte hittat en motsvarande förklaring i tidigare studier som kan bekräfta eller dementera 

denna tanke.  

 

Angående populärkulturens inflytande på samarbeten inom modebranschen hade experterna 

olika åsikter. Parment och Zethraeus påpekade att musik har en stark påverkansfaktor på 

mode. Zethraeus menar att mode idag är sammanvävt med populärkultur vilket även påverkar 

samarbeten inom modebranschen. Zethraeus analys överensstämmer med Na och Agnhage 
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(2013), Sherman (2016) samt Barons (2016) studier om att mode och populärkultur har blivit 

sammansvetsat där musik sammankopplar mode till livsstilar och attityder. Lewenhaupts 

tanke om att det är en ”ge och ta” situation som råder mellan artister och lyxvarumärken 

motsvarar de mervärden som skapas vid samarbeten enligt Miller (2011) och Phelan (2016). 

Detta kan även relateras till Calefato (2001) som menar att samarbeten mellan musik- och 

modebranschen kan förse modebranschen med nya innovativa plagg. Miller (2011) menar 

dessutom att mode även hjälper artister eftersom det kan skapas en följarbas inom 

modebranschen. En positiv påföljd av denna relation, enligt Botton (1994), är att när artister 

anammar en klädkollektion ökar efterfrågan hos övriga konsumenter vilket är fördelaktigt 

finansiellt för lyxvarumärken. 

 

Med tanke på experternas föregående åsikter, i kombination med tidigare studier, kan man 

anta att streetwearstilen är en konsekvens av det ökade samspelet mellan musik- och 

modebranschen. Både Lewenhaupt och Sundberg är inne på ett liknande spår om hur dagens 

livsstilar, främst streetwearstilen, har haft en betydande påverkan på modebranschen och dess 

samarbeten. Även Zethraeus belyser faktumet att nya samarbeten och kollektioner byggs 

utifrån de väletablerade livsstilar som idag existerar inom modebranschen, vilket i dagsläget 

främst är streetwearstilen. Lewenhaupts, Sundbergs och Zethraeus åsikter kan förknippas 

med Sinnreich och Gluck (2005) som menar att mode har blivit en metod för att uttrycka en 

specifik livsstil. Östberg, som har forskat om varumärkens samspel med populärkultur, är 

den enda experten som uttryckligen anser att streetwearkulturen kommer influera samarbeten 

i en ännu högre grad i framtiden där streetwear kommer bli den största domänen som 

majoriteten av varumärkena kommer vilja profitera på.  

 

Både Radon och Beckman resonerar på ett liknande sätt om att musikens så kallade synliga 

konsumtion har påverkat dagens konsumenter. Detta menar de har lett till nya typer av plagg 

och typer av marknadsföringsstrategier för främst lyxvarumärken. Det finns ett samband 

mellan detta och Kapferer och Bastien (2009) samt Phau och Prendergast (2000) som anser 

att lyxvaror både kan införskaffas som statussymboler eller för att yttra sin individuella stil. 

Detta kan även ställas i förhållande till Bottons (1994) åsikter om att lyxvarumärken kan 

mätta den efterfråga som ikoner inom populärkultur, främst musikbranschen, skapar när de 
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delar med sig av sin lyxiga klädstil till sina konsumenter. Det kan även dras vissa paralleller 

mellan dessa åsikter och Millers (2011) studie om att pressen från samhället angående 

artisters klädstilar har medfört att artister nu känner att mode är en viktig del av deras 

identiteter. Även Riezebos (2013) studie som menar att företag nu vill skapa identiteter och 

koncept för sina varumärken är relevant då den möjligen kan kopplas till de idéer som nu 

utvecklas mellan varumärken och kända personligheter inom populärkultur.  

 

5.3.2 Framtiden  

Angående framtiden för samarbeten hade experterna olika åsikter, dock hade de även 

gemensamma åsikter i flera specifika avseenden. Gällande den framtida attraktionskraften 

för samarbeten anser Sundberg, Beckman och Radon, i olika bemärkelser, att den kommer 

avta. Detta baserar de på faktorer såsom att kunder helt enkelt vänjer sig vid samarbeten och 

därmed tappar intresset för dem, vilket kan möjligtvis ses som en av anledningarna till de allt 

mer okonventionella samarbetena som idag förekommer inom modebranschen. Lewenhaupt 

föreslår, när hon får frågan om attraktionskraften, att man bör hitta nya varianter för 

samarbeten för att kunna skapa nytt intresse. Utan att klargöra vilka de är föreslår hon även 

att man bör hitta nya sidospår och marknader att arbeta med samt att man bör flytta intresset 

till kulturvärlden. Sundberg nämner att han tror att modet kommer närma sig konstindustrin 

vilket kanske är länkat till vad Lewenhaupt menar med sin tanke om kulturvärlden.  

 

Om samarbeten kommer att fortsätta existera i samma mån som idag är Sundberg, Zethraeus 

och Östberg någorlunda enade i sina svar. De menar att samarbeten, i en viss mån kommer 

att fortsätta existera, men att förändringar kommer att ske. Parment är av åsikten att 

samarbeten kan lösa framtidens problem om en mer komplicerad marknad där varumärken 

kan gå samman för att möta denna komplexitet. Sundberg lyfter fram sin teori om att man 

som lyxvarumärke kommer börja rekrytera människor som kan lösa problemet angående 

förnyelse och behovet av co-branding. För Lewenhaupt är det viktigt att man i framtiden har 

rätt ansikten som representerar sitt varumärke vilket resonerar med Millers (2011) studie om 

kända personer som redan idag agerar varumärkesambassadörer. Detta kan ställas i kontrast 

till Sundberg som menar att gränserna mellan personer och varumärken i framtiden kommer 

att suddas ut. Vidare menar Sundberg att lyxvarumärken i framtiden kommer behöva bli mer 
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restriktiva med sina samarbeten vilket kan kopplas till Keller (2008) som menar att en 

överanvändning av samarbeten kan leda till brand dilution ifall varumärket överexponeras. 

Sundbergs åsikt överensstämmer även med Okonkwos (2007) teori om att lyxvarumärken 

alltid ska vara restriktiva för att skydda varumärket från brand dilution samt Keller och Soods 

(2003) studie om risken för brand dilution vid anknytning till ett lägre ansett varumärke.  

 

Tre experter, Sundberg, Zethraeus och Östberg tar upp hållbarhet som de menar kommer få 

större inverkan på samarbeten inom modebranschen. Detta menar de kommer att påverka de 

ovannämnda förändringarna som samarbeten står inför. Nya typer av samarbeten där 

hållbarhet får mer inflytande är ett gemensamt tema i de tre experternas svar. Detta är något 

de anser är en stor utmaning framförallt för varumärken inom fast fashion där målet är att 

sälja mycket kläder till låga priser. Radon påpekar svårigheterna angående hållbarhet och fast 

fashion eftersom risken för så kallad green washing är påtaglig för företag inom den nischen. 

Green washing sker när varumärken försöker antyda att hållbarhet är en större prioritet än 

vad det faktiskt är och om försöket genomskådas av konsumenterna, riskerar varumärket att 

försämras i konsumenternas anseende.  
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6 Slutsats  
 

I slutsatsen kommer antagandena från analysen att sammanställas för att besvara de tre 

huvudfrågorna som ställdes i början av studien. Detta följs av ett avsnitt om avslutande 

reflektioner samt ett avsnitt om förslag till vidare forskning.  

6.1 Delsyfte 1  

 

• Hur påverkas ett varumärkes brand equity, utifrån dess olika dimensioner, av ett 

samarbete?  

 

Målet med den här studien var att delvis undersöka hur samarbeten påverkar de involverade 

varumärkenas brand equity. I studien har fokus legat på co-branding inom modebranschen 

där de två involverade parterna består av ett lågprisvarumärke och ett lyxvarumärke. Utifrån 

de tillfrågade experternas svar, i kombination med tidigare studier och teorier, kan man 

konstatera att lågprisvarumärken har en stor möjlighet att öka sitt brand equity genom att 

samarbeta med ett lyxvarumärke. Det råder då och då skillnader mellan experternas åsikter 

angående de olika dimensionerna men den generella slutsatsen man kan dra från resultaten 

av intervjuerna är att en ökning av brand equity faktiskt är möjlig.  

 

För lyxvarumärket är det dock svårare att dra slutsatser. Experternas åsikter skiljde sig mer 

när de tillfrågades om lyxvarumärkenas påverkan av samarbeten. Ett rimligt antagande, 

baserat på experternas svar, är att det är lika möjligt för lyxvarumärken att sänka sitt brand 

equity som att behålla det på befintlig nivå genom att ingå ett samarbete. Att öka ett 

lyxvarumärkes brand equity genom ett samarbete med ett lågprisvarumärke torde alltså vara 

svårt eftersom den enda dimensionen, som sex experter ansågs öka, var 

varumärkeskännedomen. Om man däremot tar studier av Buil et al. (2013) och Amatulli och 

Guido (2012) i beaktning så kan man anta att lyxvarumärken ändå har möjligheten att öka 

sitt brand equity då dessa studier menar att varumärkeskännedomen har stort positivt 

inflytande på de andra dimensionerna av brand equity. Vidare var en möjlig påföljd av den 

här studien att utreda riskerna för brand dilution i ett samarbete mellan ett lågpris- och 
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lyxvarumärke, eftersom majoriteten av tidigare forskning avhandlat brand extensions. 

Utifrån studiens resultat kan man konstatera att risken för brand dilution är lägre för ett 

lågprisvarumärke jämfört med risken för ett lyxvarumärke när de samarbetar med varandra.  

6.2 Delsyfte 2  

 

• Vilka synergieffekter kan uppstå i ett samarbete och vilka är de bakomliggande 

faktorerna för ett lyckat samarbete?  

 

I och med de intervjuer som hölls med de sju experterna kan man dra slutsatser kring 

synergierna som uppstår när ett lågpris- och lyxvarumärke samarbetar med varandra. 

Eftersom flera av experterna nämner möjligheten att stärka sitt varumärke genom ett 

samarbete, i likhet med flera tidigare studier, så kan man med en viss säkerhet konstatera att 

det är möjligt för både lågpris- och lyxvarumärken att stärka sitt varumärke. Detta är alltså 

en synergieffekt båda parter delar. En breddad kundbas är ett motiv experterna återkommer 

flertalet gånger till. Detta motiv ligger i grunden till varumärkenas mål att hela tiden förnya 

sitt varumärke och ha en aktiv medienärvaro för att behålla en relevant position på 

marknaden, vilket förhoppningsvis resulterar i en ökad lönsamhet. En annan synergieffekt 

några av experterna nämnde var kunskapsdelning mellan varumärken i ett samarbete vilket 

också bekräftas av tidigare studier. Finansiella aspekter tas upp men få nämner tidigare 

teorier från Uggla (2004) och Keller (2008) som menar att kostnadsdelning är ett huvudmotiv 

med samarbeten. Detta kan möjligen bero på att kostnadsdelning inte längre är ett lika viktigt 

motiv inom modebranschen vilket är ett intressant konstaterande.  

 

Även risker uppmärksammas med samarbeten där vissa av dem har teoretisk anknytning till 

tidigare forskning. De risker som kan förekomma skiljer sig mellan experterna men de är alla 

av åsikten att riskerna är högre för lyxvarumärken. Anledningen till detta är att 

lyxvarumärkena är mer känsliga för påverkan än lågprisvarumärken på grund av de upphöjda 

upplevelserna och status många av dem innehar. En annan nackdel som lyfts fram är risken 

för överföring av negativa varumärkesassociationer som är nära kopplat till påverkan på 
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brand equity. Detta finns det risk för, både utifrån lågprisvarumärkets och lyxvarumärkets 

synvinkel.  

 

Valet av samarbetspartner framgår både i tidigare teorier och av experternas svar som en av 

de främsta faktorerna för lyckade samarbeten. Även tidigare erfarenhet, kompabilitet, 

varaktighet och respekt för den andres varumärke lyftes fram som aspekter som kan påverka 

utfallet av ett samarbete. Det som även nämndes frekvent av experterna var vikten av att de 

samarbetande varumärkena tydligt skiljer sig från varandra och därmed skapar en oväntad 

effekt på konsumenterna för att väcka nytt intresse. Detta kan man förmodligen anta är en 

annan faktor för ett lyckat samarbete, trots bristen på tidigare studier som pekar på detta.  

6.3 Delsyfte 3  

 

• Hur har dagens modebransch influerat samarbeten och hur ser den framtida 

utvecklingen ut?  

 

Flera experter var av åsikten att dagens livsstilar har haft en stor påverkan på modebranschen. 

Populärkultur är enligt flera av experterna en stark påverkansfaktor på både modebranschen 

och samarbeten som sker inom den. De lyfter även fram streetwearkulturen som en 

påverkansfaktor eftersom både lågprisvarumärken och lyxvarumärken i olika utsträckningar 

har anammat den kulturen för sina kollektioner och val av samarbetspartners. Den synliga 

konsumtionen som uppstått inom populärkulturen nämns av några experter som en ytterligare 

anledning till att streetwear och populärkultur har fått ett större inflytande på samarbeten 

inom modebranschen. Man kan anta att, både baserat på tidigare studier och experterna i den 

här studien, att populärkultur kommer fortsätta att ha en stor, om inte ännu större påverkan 

på samarbeten inom modebranschen i framtiden. Anledningen till detta antagande kan delvis 

bero på den så kallade ”nya lyxkonsumenten” som står för majoriteten av lyxkonsumtion och 

samtidigt blandar produkter från lågpris- och lyxvarumärken.  

 

Fortsättningsvis fick experterna ge sina åsikter om hur framtiden för samarbeten kommer att 

se ut. Attraktionskraften för samarbeten kommer enligt några av experterna att avta vilket 
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beror på konsumenternas minskade intresse för dem. Detta är en av anledningarna, vilket 

även nämns i delsyfte två, till att oväntade samarbeten förekommer mer frekvent. Samtidigt 

ser experterna flera utmaningar för modebranschen där hållbarhet kommer ha en alltmer 

central roll. Nya sätt att se på co-branding menar flera kommer vara en nyckelaspekt till att 

hålla samarbeten relevanta. Detta framhålls även som en lösning för att bibehålla 

attraktionskraften för dem. Att även ha rätt personer, både ur skapandeaspekten och för 

representationen av samarbeten är en faktor som lyfts fram. Det är med andra ord svårt att 

förutspå hur framtiden kommer att se ut. Man kan dock konstatera att hållbarhet och ett nytt 

synsätt på samarbeten kommer behövas för att inte tappa konsumenters intresse för dem.  

6.4 Avslutande reflektioner  

 

I den alltmer dynamiska modebranschen är det osäkert att förutspå vad som kommer hända 

med samarbeten inom den. Kommer samarbeten gå tillbaka till sitt ursprung där co-branding 

förekommer mellan konst och mode vilket föreslogs av Sundberg och Lewenhaupt, eller 

kommer de att fortsätta utvecklas utan att blicka tillbaka på historien? Experterna har belyst 

att det är en komplicerad situation för varumärken inom modebranschen där nya utmaningar 

uppstår men där det dock finns kreativa sätt att lösa dem på. Utifrån analysen och slutsatserna 

kan man fastställa att en växande del av lyxsegmentet inom modebranschen har skiftat fokus 

från traditionella lyxprodukter till ett läge där även streetwear inkluderas och, i vissa fall, får 

mer resurser och uppmärksamhet än de ordinarie lyxprodukterna. Man kan dessutom 

konstatera att demokratiseringen av modebranschen är ett faktum och att gränser mellan lyx 

och lågpris suddas ut dag för dag.  

 

Samarbeten har skapat nya möjligheter för lågprisvarumärken att både växa och expandera 

in i nya premiumsegment på marknaden.  Vad som också har framkommit av den här studien 

är att det, i och med de ”nya lyxkonsumenterna”, har skett ett skifte av makt från 

lyxvarumärken till konsumenter som nu har fått ett betydligt större inflytande. Kreativitet är 

nyckeln för att tackla dagens och framtidens problem och gränserna för nya tillvägagångssätt 

är nästintill obegränsade. Slutligen kan man konstatera att det är en osäker framtid för 

samarbeten men vi hoppas att studien har belyst och kommit fram till potentiella lösningar 
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och tankar som kan hjälpa varumärken inom modebranschen. För att svara på studiens 

underrubrik har vi valt att citera Anders Parment som ett slutord för den här studien; 

 

Jag tror vi kommer se fler samarbeten. Konkurrensen tilltar och därför försöker 

man hitta nya och kreativa sätt för att slå sig fram på marknaden. Co-branding 

är därför nyckeln för att möta det nya konsumentbeteendet. (Parment 3 maj, 

2018) 

6.5 Förslag till vidare forskning  

 

Trots att den här studien skapar mer förståelse kring co-branding inom modebranschen finns 

det, baserat på givna resultat och antaganden, anledning att vidare utforska ämnet. Först och 

främst kan två studier, där en har konsumenters perspektiv som främsta prioritet, och det 

andra företagens perspektiv som prioritet, utveckla förståelsen för ämnet. Modebranschen 

har under de senaste åren upplevt en utveckling av lågpris- och lyxvarumärken i kombination 

med en ny typ av konsument. En intressant studie skulle därför kunna vara att fastställa ett 

detaljerat schema när dessa skeden som avsevärt påverkat modebranschen ägde rum. Till 

skillnad från en kvalitativ studie hade det även varit intressant att applicera en kvantitativ 

metod på de föreslagna studierna för att få mer kvantifierbar data vilket skulle kunna 

komplettera den här studiens resultat med ytterligare en dimension. Att även specificera 

faktorer som kort och lång sikt skulle skapa ett djup kring frågeställningen om co-brandings 

påverkan på brand equity.  

 

Avslutningsvis anser författarna att det finns möjlighet att utveckla antalet experter med, till 

exempel, en större geografisk spridning för att undersöka kulturella skillnader mellan olika 

länder. Detta skulle resultera i säkrare resultat och därmed en högre träffsäkerhet för att kunna 

jämföra resultaten med tidigare publicerad forskning och teorier.  
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Bilaga - Mall för intervjuer 
 

Vilket inflytande kan ett samarbete ha på lågprisvarumärken och lyxvarumärken? 

 

• Hur påverkas brand equity dimensionerna?  

• Vilka faktorer ligger bakom valet av samarbetspartner?  

• Vilka motiv kan det finnas det för att ingå i ett samarbete?  

• Vilka faktorer ligger bakom valet av samarbetspartner?  

• Kan samarbeten hjälpa varumärken att växa?  

 

Vilka långsiktiga effekter har denna typ av förbindelse på inblandade aktörer i 

modebranschen?  

 

• Faktorer som skapar ett framgångsrikt samarbete? 

• Vad avgör varaktigheten?  

• Kan samarbeten i längden tappa attraktionskraft?  

• Vad kan och har hänt inom modebranschen som kan påverka samarbeten?  

• Hur har konsumentbeteenden, livsstilar och populärkultur påverkat samarbeten?  

• Hur ser framtiden ut för samarbeten?  

 

 


