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Abstrakt 
 

Denna undersökning försöker skapa en förståelse för vad som  

egentligen händer när klädjätten H&M samarbetar med kända modedesigners som Viktor 

& Rolf, och den paradox som uppstår när det billiga och tillgängliga möter det dyra och 

exklusiva. Litteraturstudier ger en förståelse för vilka mekanismer som ligger bakom 

konstruktionen av ett varumärke och dess immateriella berättelse. Genom intervjuer med 

olika personer synas samarbetet utifrån olika perspektiv. Även konsumenternas 

berättelsekonstruktion granskas något, för vilka är egentligen dem vi sett springa in på 

H&M när dörrarna öppnas och slåss över kläder? Vad är det de egentligen köper? 

Genom ett deltagande i kommershysterin när H&M släpper de åtråvärda kläderna för 

försäljning, granskas fenomenet på nära håll. 

Uppsatsen kommer fram till att det är de immateriella berättelserna som är avgörande för 

den hysteri som kläderna ger upphov till. Kläderna i sig är sekundära. Utan vetskapen om 

de kända modedesignerna bakom, är de relativt ointressanta. Men även kunderna bidrar 

själva till att skapa hets genom uppladdning inför köp som bland annat sker på bloggar på 

internet. Kunderna kan, genom dessa kläder, ikläda sig berättelser och symboler för en 

händelse, och visa på sitt eget ställningstagande och deltagande i hysterin. 

Uppsatsen syftar även till att undersöka relevansen i att ta upp sådana här frågor med 

elever i skolan och kommer fram till att ungdomar, ibland på ett oreflekterat sätt, har ett 

stort intresse för och kunskap om identitet, livsstilar och kläder. Vem ska lära ungdomar 

att kritiskt granska marknadskrafter som använder sig av dessa mekanismer om inte 

lärare och andra vuxna? 

Gestaltningsarbetet bygger vidare på berättandet som det centrala för kommunikation av 

design, och låter 6 för omvärlden möjligtvis okända personer spegla sig själva i ett från 

början (av västerländskt tradition) neutralt plagg som den vita t-tröjan, som alterneras 

efter varje individs önskemål utifrån ett givet material. 

På så sätt berättas 6 designhistorier. 
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1. Inledning  
 

1.1. Bakgrund 
En dag på Konstfack skulle vi studenter i kursen ”Samtida design” ta med oss varsitt föremål 

som vi benämnde som samtida design. Alla föremål skapade mer eller mindre diskussion, 

men det som gav upphov till den livligaste diskussionen var en bild på en provdocka som bar 

ett par byxor och en tröja från klädjätten H&M. Men detta var inte vilka kläder som helst från 

H&M, det var plagg signerade modedesignerna Viktor & Rolf, som genomfört ett samarbete 

med H&M. Tidigare samarbeten mellan H&M och internationellt kända modeskapare har gett 

upphov till stormningar av butikerna i jakt efter de åtråvärda plaggen. Diskussionen i 

klassrummet skapade snabbt två läger; de som ansåg att detta inte var ”riktiga” Viktor & Rolf 

plagg eller att det bara var ”smulor till folket” och de som tyckte att projektet var en kul grej 

och en möjlighet för gemene man att äga ett plagg av en designer som annars är väldigt 

exklusiv och dyr. Vi kom inte mycket längre än så i diskussionen, men jag tyckte den hade 

väckt intressanta frågor som förtjänade vidare undersökningar.  

1.2. Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka vad som händer i mötet mellan ”det exklusiva” och ”det 

billiga” samt hur företag kan använda varandras ”berättelser” för att skapa efterfrågan.  

Syftet är vidare att undersöka om intresse och relevans finns att arbeta med frågor som 

handlar om varumärken och identitet, med elever i skolan.  

Genom min gestaltning vill jag vidare utforska berättandet som det som skapar ett intresse 

för något, både för den som berättar och för den som lyssnar.  

1.3. Frågeställningar 
Vad innebär designsamarbetet med Viktor & Rolf för H&M som företag och för 

uppfattningen av deras företagsberättelse och vad ger samarbetet med kända modedesigners 

dem? Vad händer när exklusivitet och tillgänglighet möts på detta sätt? Vad är det kunderna 

köper när de köper ”Viktor & Rolf for H&M”? Vilken berättelse konstruerar de genom att 

köpa kläderna? 

Finns ett intresse och ett behov att arbeta med dessa typer av frågor som berör identitet 

och varumärken hos elever i skolan? Vilket syfte skulle det ha?  

Hur skapar vi berättelser om oss själva via kläder? Detta vill jag undersöka i min 

gestaltning.  
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1.4. Material och metod 

1.4.1. Läsning 
Frågor som berör konsumtion, identitet och varumärken har behandlats av flera tidigare. De 

böcker jag främst har använt mig av är BRAND.NEW av Jane Pavitt (red.), Identitet – om 

varumärken, tecken och symboler av Lena Holger och Ingalill Holmberg (red.), Design i 

informationsåldern av Christina Zetterlund och Värdeskapandets dynamik av Carl Eric Linn. 

Dessutom har jag tittat något på litteratur som berör mode och kläder, för att skaffa mig en 

bakgrundsförståelse av branschen.  

Annan viktig läsning har varit diverse bloggar, en slags dagbok som förs på nätet. Genom 

bloggarna har jag kunnat följa diskussioner som funnits ute i allmänheten om H&Ms 

samarbete med Viktor & Rolf.  

1.4.2. Fältstudier  
Min metod har delvis varit etnografisk. Jag har genom att vara med och köat utanför H&M 

den 9 november 2006 och sedan rusat in med alla andra köanden varit en deltagande 

observatör av fenomenet. Det har även gett mig möjlighet att dokumentera detta unika tillfälle 

med fotografi. Det var inga problem för mig att smälta in och vara en i gruppen, eftersom 

fokus låg på annat än på mig som fotograferade. Från H&Ms ledningshåll hade man beslutat 

att all fotografering var tillåten i butikerna just denna dag. 

1.4.3. Intervjuer 
Viktiga källor för information har varit kvalitativa intervjuer (längre individuella samtal) med 

Margareta van den Bosch, chefsdesigner på H&M, elever på gymnasiet som delgett till mig 

sina åsikter och uppfattningar samt Jan Arbman, reklamare, och Mårten Westlund, 

kommunikationsstrateg, med vilka jag fört givande samtal om varumärken och deras 

berättelser. De flesta av dessa intervjuer har varit inspelade, förutom i några fall där 

inspelningen av tekniska skäl misslyckades. I de fallen har jag fört anteckningar. Dessutom 

har jag genomfört kvantitativa intervjuer (kort ställt frågor till många och fått korta och 

koncisa svar) med shoppande på H&M. Kortare intervjuer har även gjorts med butiksbiträden 

på H&M och Paul & Friends. 
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2. Centrala begrepp och teoretiska ingångar 
Nedan kommer jag att gå igenom och förklara några av de begrepp som är viktiga för 

läsningen av denna uppsats.  

 

2.1. I varumärkenas värld 
Brand är ursprungligen det engelska ordet för varumärke, men har kommit att användas allt 

mer även i det svenska språkbruket. Men ett brand är något mer än bara ett namn. En vara 

(eller en person) märks med ett namn och ett rykte.1 Märkning av varor har förekommit i 

tusentals år, främst i syfte att ange upphovsman eller ett ägande. Med industrialismen blev 

produktionen av varor effektivare. Följden blev att allt fler liknande varor kom ut på 

marknaden.2 När varorna i sig inte längre märkbart särskiljde sig sinsemellan blev man 

tvungen att ta till andra metoder för att skilja ut just sin vara från all de andra. Denna 

utveckling att hitta nya metoder tog ordentlig fart under 1900-talet. Varor började laddas med 

logotyper, namn, symboler och reklam.3   

Med tiden har det också blivit allt viktigare att medvetet arbeta med upplevelsen av ett 

varumärke, ett brand, och de immateriella värden som omger det. De immateriella värdena är 

varumärkets emotionella värde: vad det står för, vad som ger det dess mening och gör det 

unikt i betraktarens ögon.4 Också konsumenters process inför ett köp och deras upplevda 

känslor efter ett köp är viktiga delar av ett varumärkes immateriella värde.5 Varumärken 

laddas med en ”själ” och konsumenter förväntas välja vilka varumärken de vill umgås och 

synas med på samma sätt som de väljer vänner.6 Genom att ladda sinsemellan liknande varor 

på olika sätt kan man appellera till olika målgrupper, vilka kan definieras av ekonomi, ålder, 

intresse, livsstil, med mera.7 Viktig för upplevelsen av ett varumärke är företagets identitet, 

den bild, eller image, företaget har utåt, också kallat corporate identity.8 Man skapar en 

enhetlig berättelse om företaget som man sedan på olika sätt försöker förmedla.9 Företagets 

berättelse är det som särpräglar det från dess konkurrenter - upplevelsen och förståelsen av 

varumärket. Medan Saab vill att deras bilar ska upplevas som passionerade, tankfulla och 
                                                
1 Pavitt, Jane (red), (2000), BRAND.NEW, London, V&A Publications, s. 21 
2 Vihma, Susann, (2003), Designhistoria – en introduktion, Stockholm, Raster förlag, s. 17 
3 Holger, Lena & Holmberg, Ingalill, (red.), (2002) Identitet - om varumärken, tecken och symboler, Stockholm, 
Raster förlag, s. 14 f. 
4 Melin, Frans i Holger & Holmberg, (2002), s. 120 
5 Zetterlund, Christina, (2002), Design i informationsåldern, Stockholm, Raster förlag, s. 62 
6 Melin, Frans i Holger & Holmberg, (2002), s. 120 f. 
7 Holger & Holmberg, (2002), 14 f. 
8 Zetterlund, (2002), s. 12 
9 Ibid.s, s. 15 
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okonventionella vill Volvo att deras företagsberättelse ska gå ut på kvalitet, omsorg och 

säkerhet, egenskaper som ska genomsyra produkterna och konsumenternas upplevelse och 

känsla för dem.10 Företagets identitet förmedlas till stor del genom den grafiska profilen: 

färger, former, symboler, typografi och logotyp.11 Men i princip allting synligt som ett företag 

och dess representanter gör, från den mista annonsen till skandaler i press, bidrar till att 

påverka synen på ett varumärke, antingen på ett positivt eller negativt sätt, även om det 

synliga inte har med produkten i sig att göra, eftersom det handlar om företagets berättelse 

och dess trovärdighet inför den. IKEAs företagsberättelse går till stor del ut på svensk 

enkelhet, prisvärdhet och tillgänglighet. Om Ingvar Kamprad, IKEAs grundare, då skulle 

synas åka i limousin, bo i en ”superflådig” lyxlägenhet inredd á la 1700-tal och bete sig som 

en ”divig superkändis”, skulle det snabbt minska IKEAs trovärdighet, eftersom personen 

bakom varumärket då inte lever som han lär.12 

Även konsumenter konstruerar berättelser om sig själva genom valen av varor som de 

omger sig med, till exempel genom det de väljer att ha på sig, transportera sig i och möblera 

sina hem med.13 Enligt Jan Arbman, som arbetat med reklam i många år, vill konsumenten 

alltid veta ”what´s in it for me” vid ett köp, det vill säga konsumenten vill veta vad ett köp av 

en vara kommer att innebära för fördelar för honom/henne, inte bara rationellt utan även 

emotionellt.14 Genom olika produkter och varumärken skapas tillhörigheter till olika 

grupper.15 Varumärken erbjuder på så sätt medlemskap i olika subkulturer.16 Konsumtion av 

varor bli ett sätt att uttrycka den egna individualiteten och konsumenter speglar sig själva i 

varors symbolvärden.17 Bruksvärdet har ersatts av symbolvärdet – skillnaden mellan ett dyrt 

plagg och ett billigare ligger inte i dess funktionella värde utan i dess symboliska. Reklam 

säljer föreställningar om produkter och konsumenter köper sig tillhörigheter till dessa 

föreställningar.18  

Carl Eric Linn talar i sin bok Värdeskapandets dynamik om hur konsumenter värderar 

olika produkter. Han talar om metaprodukten, alltså produkten utanför produkten som består 

av intryck, tolkningar och associationer. Dessa förknippar konsumenten med produkten och 

                                                
10 Zetterlund, (2002), s. 72 a. 
11 Holger & Holmberg, (2002), s. 16 
12 Intervju med Jan Arbman, 15 december 2006 
13 Zetterlund, (2002), s. 15 
14 Arbman, (2006)  
15 Zetterlund, (2002), s. 15 
16 Holger & Holmberg, (2002), s. 89 
17 Svendsen, Lars Fr. H., (2006), Mode – En filosofisk essä, Nora, Nya Doxa, s. 115 ff. 
18 Ibid. s. 121 
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tillsammans skapar de för konsumenten ett visst värde och en upplevelse av den.19 En lyckad 

metaprodukt är den som inte lämnar någon oberörd, som älskas av många och hatas av andra, 

men som i vilket fall väcker uppseende och får uppmärksamhet.20  Linn menar att vi aldrig 

kan betrakta vår omvärld objektivt, fritt från fördomar och idéer om den. Saker och ting får 

betydelser därför att vi sätter dem i ett sammanhang.21  

Ett varumärke strävar efter att skapa lojalitet bland konsumenterna. Ofta kan lojaliteten till 

ett varumärke vara kopplad till valet av konsumenternas livsstil. Ett tydligt sådant exempel är 

motorcykelmärket Harley Davidson och dess användare.22 Hyperlojalitet hos konsumenter 

bygger på att det krävs en viss kunskap om varan som kunden måste anstränga sig för att 

skaffa. Segling, golf och vinprovning är aktiviteter där man i början är nybörjare men där en 

process av ökad kunskap hela tiden pågår med aktiviteten. Uppoffringar i form av tid och 

pengar är exempel på de ansträngningar som måste till. Dessa ansträngningar har visat sig ha 

en motiverande effekt hos konsumenterna, som vill rättfärdiga sina ansträngningar.23  

Publika relationer, eller PR, är det som företag och organisationer ägnar sig åt för att 

bearbeta informationskanaler i samhället till sin fördel. Enligt Mårten Westlund, som arbetar 

med strategisk kommunikation, använder sig journalister ofta av information från PR-byråer i 

sitt arbete. Journalisten får en nyhet att skriva om och PR-byrån får ut sin sak.24 

2.2. Modeindustrin 
Konfektionskläder är kläder som serietillverkas i klädindustrin. Det var i slutet på 1800-talet 

och i början av 1900-talet som konfektionsindustrin utvecklades med USA som 

föregångsland. Det franska ordet för konfektion, prêt-à-porter, kom på 1940-talet som en 

billigare variant på modehusens märkeskläder.25 Samtidigt som konfektionsindustrin 

utvecklades under 1800-talet, startade Charles Frederick Worth en skräddarateljé i Paris 1858 

och blev den första ”couturiern”. ”Haute Couture” var född. ”Haute Couture” är 

högkvalitativ modedesign uppbyggd kring ett modehus. Tillverkningen av ”Haute Couture” 

sker i ett fåtal ateljéer med en stab av sömmerskor och tillskärare där alla delar av 

tillverkningen av plaggen till modehusets ”Haute Couture”-kollektion sker för hand. 

Tillverkningen är tidskrävande och görs av hantverksskickliga yrkesmän och -kvinnor. Därför 

                                                
19 Linn, Carl Eric, (2002), Värdeskapandets dynamik, Stockholm, Meta management, s. 49 ff. 
20 Ibid., s. 60 
21 Ibid., s. 58 
22 Söderlund, Magnus i Holger & Holmberg, (2002), s. 130 ff. 
23 Ibid., s. 129 ff.  
24 Intervju med Mårten Westlund som arbetar på en strategisk kommunikationsbyrå vars namn han vill hålla 
konfidentiellt, Stockholm 22 november 2006 
25 Lewenhaupt, Lotta (2001), Modeboken, Stockholm, Prisma, s. 20 
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är den också väldigt exklusiv och dyr. Plaggen är normalt extremt välgjorda, helst ska inte ett 

stygn vara synligt. Modehusen har varje säsong visningar av sina kollektioner, som kan bestå 

av ”Haute Couture” men även av prêt-à-porter. ”Haute Couture” står bara för ungefär 6% av 

modehusens omsättning.26 Men modehusens kollektionsvisningar varje säsong ger en hel del 

publicitet i media. Denna publicitet är avgörande för modehusens försäljning av andra varor 

som parfym och smink, som inte alls har med kläder att göra, men som står för en stor del av 

modehusens försäljning. Det är nämligen namnet som räknas och värdet som namnet 

uppfattas ha, ett värde som visningarna bidrar till att skapa.27  

                                                
26 Lewenhaupt, (2001), s. 18 f 
27 Pavitt, (2000), s. 39 
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3. Två varumärken…  

3.1. Varumärket H&M 
H&M grundades 1947 av Erling Persson, och den första butiken låg i Västerås. Idag finns 

H&M i 24 länder och har över 1300 butiker världen runt, och nya länder tillkommer ständigt i 

listan för expansion. Utöver butiksverksamheten, finns H&M även i katalogform för postorder 

och på internet. Totalt har H&M över 50 000 anställda. Produktionen av kläderna sker hos 

fristående leverantörer i framförallt Asien och Europa. H&M äger och driver alltså inga egna 

fabriker. År 2005 uppgick H&Ms omsättning till 71 885 800 000 svenska kronor.28  

I mitten av 1980-talet hade H&M knappt tio egna designers, och strukturen för 

designarbetet kunde, som Margareta van den Bosch, chefsdesigner på H&M sedan 1987 

säger, bli ”lite hur som helst”.29 Idag har företaget 149 anställda egna designers som arbetar 

med att ta fram olika kollektioner. Målsättningen är att ha något ”för alla”, även om van den 

Bosch själv tror att det kanske framförallt är yngre som handlar på H&M. Det beror, enligt 

henne, på att lite personal i butiken gör att kunden själv får hitta det den söker. Äldre är ofta 

vana vid mer service. H&Ms affärsidé är ”mode och kvalitet till bästa pris”.30 

På H&M arbetar man aktivt och medvetet med bilden av företaget.31 Där vill man att 

kunderna ska känna igen en H&M-butik överallt i världen. Därför är H&M-butikerna snarlika 

sinsemellan. De är väl upplysta med mycket vitmålade väggar. Mindre ytrenoveringar görs 

löpande för att skapa känsla av förnyelse. En del konceptbutiker kan dock ha en något 

avvikande inredning.32 Kläderna hänger ofta från metallställningar i enkla svarta galgar. 

Skyltningarna är snarlika H&M-butiker emellan, med dockor som visar upp delar ur 

kollektionen och som ska inspirera.33 Men även om skyltningens form i sig är snarlik från 

H&M-butik till H&M-butik, görs kontinuerligt nya skyltningar om för att visa upp 

nyinkomna plagg. 

Den röda H&M-logotypen finns på påsarna, i inredningen och som en upplyst skylt 

utanför butiken. Den är enkel med två bokstäver som ser handritade ut.  

Klädkampanjerna känns snabbt igen som en H&M-kampanj när affischerna 

kommer upp på gator, i tunnelbanan och som annonser i tidningar. En modell 

poserar med ett mjukt sidoljus, ofta mot en vit eller ljusgrå bakgrund. Någonstans bredvid 
                                                
28 Internet: http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/kortomhm__hminbreif.nhtml, 7 november 2006 
29 Intervju med Margareta van den Bosch, 21 november 2006, Stockholm 
30 Ibid.  
31 Internet: http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/alltidbstalge__bestlocation.nhtml, 5 december 2006 
32 Internet: http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/alltidbstalge__bestlocation.nhtml, 5 december 2006 
33 Ibid.  

Bild 1, H&Ms logotyp. 



 8 

modellen finns logotypen och priset i ett enkelt typsnitt genomgående för H&M. Men ibland 

gör man reklam som avviker något från det ordinarie utseendet, som 2006 års 

underklädeskampanj som är fotograferad i något som känns som en intim hemmasituation. 

Modellen är den kända franska skådespelerskan Emmanuelle Beart. Men däri finns ändå 

element som gör att det snabbt går att identifiera H&M som avsändaren, som logotypen och 

typsnittet.  

Hemsidan går, liksom butikerna och logotypen, i vitt och rött. 

Speciella kampanjer får en egen avdelning på hemsidan, och 

utmärker sig på så sätt från den ordinarie hemsidan.34 

H&M vill skapa en sund och positiv bild av sig. Därför är 

modellerna till klädkampanjerna av olika åldrar, karaktärer och 

stilar.35 Dessutom sponsrar man två mycket kända hästhoppare i 

Sverige, Peder Fredrikson och Malin Baryard-Johnsson.36  

Genom att genomföra modevisningar i exempelvis Central 

Park i New York vill man skapa bilden av ett internationellt 

modeföretag.37 När H&M etablerar sig utomlands sker det inledningsvis framförallt i stora 

städer som London, Paris och New York. Dessutom väljer man stora kända shoppinggator 

som 5th Aveny i New York eller Oxford street i London.38 

Varje plagg är tydligt utmärkt med ursprungsland.39 På hemsidan kan man även läsa om 

H&Ms CSR – Corporate Social Responsabilty – om hur H&M tar ansvar för att produktionen 

av kläderna sker på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt.40 

3.2. Varumärket Viktor & Rolf 
Bakom varumärket Viktor & Rolf återfinns centralfigurerna Viktor Horsting och Rolf 

Snoeren. De är båda födda 1969 i Nederländerna och misstas ofta för att vara tvillingar 

eftersom de är lika gamla och klär sig mer eller mindre likadant. De ingick båda i ”Le Cri 

Nèerlandais”, en holländsk modegrupp, och hamnade i Paris, när gruppen 1993 löstes upp och 

Horsting och Snoeren bestämde sig för att slå sig samman. Till en början gjorde de endast 

                                                
34 Internet: http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/alltidbstalge__bestlocation.nhtml, 5 december 2006  
35 Ibid.  
36 Internet: http://www.hm.com/se/omhm/hmsponsrar/pederfredricson__pederfredricsson.nhtml, 5 december 
2006 
37 Internet: http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/alltidbstalge__bestlocation.nhtml, 5 december 2006 
38 Ibid.  
39 Internet: http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/kommunicerahmsvarumrke__thhmbrand.nhtml, 5 
december 2006 
40 Internet: http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/vrtansvar__ourresponsibilities.nhtml, 5 december 2006 

Bild 2. Ur H&Ms kampanj 
vår/sommar 2007. 
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”Haute Couture” och deras kläder köptes mest upp av enstaka konstgallerier. De genomlevde 

ett par mer eller mindre tuffa år och var nära konkurs.41 Av ekonomiska orsaker insåg de 

därför så småningom att det inte var realistiskt att enbart arbeta med ”Haute Couture”. De 

bestämde sig för att omvandla sin rörelse till en affärsrörelse.42 År 2000 lanserade de sin 

första kommersiella prêt-à-porter-kollektion ”Stars and Stripes”.43 Genombrottet kom 2001 

med kollektionen ”Black Hole” som helt gick i svart.  2003 firades duons 10-årsjubileum med 

en utställning på Musée de la mode et du textile i Paris.44 Året därpå belönades de med Elles 

internationella modepris som då delades ut i Stockholm. Det ska ha varit i samband med 

prisutdelningen som Horsting och Snoeren för första gången träffade H&Ms chefsdesigner 

Margareta van den Bosch.45 Samma år inledde de ett samarbetat med L´Oréal, ett av världens 

största kosmetikaföretag.46  

Inför framtiden säger de att de vill expandera ytterligare med fler butiker, parfymer och 

skönhetsprodukter.47 I boken Fashion Now svarar de såhär på frågan om vilket som är deras 

ultimata mål: ”Wanna be famous, wanna be rich, wanna be a star”.48 Vad skulle då inte passa 

bättre än att samarbeta med en klädjätte som når stora delar av världen, och vars tidigare 

samarbeten med kända modedesigners har visat sig bli fullkomliga succéer?  

3.2.1. Viktor & Rolf i Sverige 
I Sverige går det, förutom via internet, till dags datum än så länge bara att handla delar av 

Viktor & Rolfs ordinarie herrkollektion i butiken Paul & Friends som ligger i det exklusivare 

varuhuset Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm. Butiken har flera olika klädesmärken i den 

övre prisklassen. De plagg av Viktor & Rolf som finns där kostar från 2000 kr och uppåt. 

Exempel på plagg ur 2006 års höstkollektion hos Paul & Friends är skjortor med mönster, 

gråa collegetröjor med påsydda motiv och smokingbyxor med revär i siden. Som exempel kan 

nämnas en vit smokingskjorta som kostar 2598 kr. Prislapparna, gulvita lappar med ett svart 

tryck som ser ut som ett sigill med bokstäverna V&R inuti, hänger i textila band från plaggen. 

Galgarna har även de det svarta sigillet på sig.49 

                                                
41 Elle nr 5 2004, Susanna Strömqvist 
42 Intervju med Viktor & Rolf i SVT1, TV-programmet Kobra 13 november 2006  
43 Internet: http://www.modernamuseet.se/v4/templates/template3.asp?id=2393&bhcp=1, 7 november 2006 
44 Internet: http://www.lesartsdecoratifs.fr/fr/00artsdecoratifs/04archivesexpos/35viktoretrolf.html, 7 november 
2006 
45 Internet: http://www.elle.se/mode/nov06viktrrolfhm/default_vrhm.shtml, Lisa Arnell, 7 november 2006 
46 Ibid. 
47 Kobra, 13 november 2006 
48 Jones, Terry & Mair, Avril, (2005), Fasion Now, Köln, Taschen, s. 223 
49 Konstaterat vid besök i butiken den 10 november 2006 
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4. …blir ett - Viktor & Rolf for H&M 

4.1. Bakgrund 
H&Ms chefsdesigner Margareta van den Bosch kontaktade Viktor Horsting och Rolf Snoeren 

i mars 2006 för att höra om de var intresserade av ett samarbete, och de tackade ja nästan med 

en gång.50 Enligt henne ville Viktor & Rolf gärna göra ett samarbete med H&M eftersom de 

tidigare samarbeten med kända modedesigners hade fått en ”ikonstatus”. Anledningen till 

formandet av idén att samarbeta med kända designer kom av att man på H&M var trött på den 

sedvanliga underklädeskampanjen till jul. De ville hitta något annat att överraska kunderna 

med. ”Så började vi med Karl Lagerfeld och sen blev det sån succé så därför har vi fortsatt. 

Kunderna har tyckt att det har varit så roligt, så då fortsätter man med det, helt enkelt,” 

berättade van den Bosch när jag träffade henne. ”Viktor & Rolf är kända i modebranschen, 

men inte sådär jättekända för gemene man. Men väldigt respekterade i modebranschen, och då 

tänkte vi på dem. Det är också väldigt mycket sån här couture-inspiration till hösten, och de 

står lite för modern couture-inspiration, tycker jag,” fortsatte hon.  

Viktor & Rolf ser sig själva som sagoberättare.51 De satte därför genast igång med att 

skapa en berättelse om mötet mellan det egna varumärket och H&M och landade i en 

kärlekssaga.52 Kärleksberättelsen kom i uttryck i kläderna, där kvinnoplaggen bar 

hjärtattiraljer och hjärtmönster, och männens kläder pryddes av pilar – Amors pil. 

Kollektionen fick namnet ”Struck by love”.53 Berättelsen gick ut på att varumärket H&M och 

varumärket Viktor & Rolf träffades och inledde en kort kärleksrelation. Den blev en röd tråd 

genom hela kollektionen som fördjupade upplevelsen och förståelse av den. Berättelsen 

bidrog till att ge kollektionen ett immateriellt värde. Kollektionen ”Viktor & Rolf for H&M” 

var bara tillgänglig i 300 av de 1300 butikerna från och med den 9 november 2006. Däremot 

fanns den i samtliga 24 länderna där H&M för tillfället fanns representerade.54 Dessutom 

såldes delar av kollektionen via H&Ms hemsida från och med den 13 november 2006.55 På 

hemsidan kunde man även innan den 9 november se bilder på kläderna. På bilderna satt 

kläderna på en huvudlös docka. Fonden var grå och fotografierna sinsemellan lika. 

Damkollektionen innehöll två olika smokingjackor och smokingbyxor med revär i siden, 

smokingskjortor med ett stort hjärta över bröstet, en grå collegetröja med hjärtattiraljer, två 
                                                
50 van den Bosch, (2006).  
51 Lindholm, Maud (2006), En kärlekshistoria på metervara, i Elle, nr 10 2006 
52 Ibid.  
53 Ibid. 
54 H&M, www.hm.se, 7 november 2006 
55 Ibid. 



 11 

svarta klänningar med hjärtmönstrade detaljer, en hallonröd knälång, något utställd kjol, en 

hallonröd och en militärgrön klänning med krås över bröstet, rosa och svarta högklackade 

skor, strumpbyxor med hjärtmönster, rosa och svarta underkläder, en brudklänning, m.m. 

Herrkollektionen innehöll bland annat en smoking, två kavajer med pilmönstrade attiraljer, 

smokingskjortor, skjortor med pilmönster, kalsonger, en grå collegetröja med ett påsytt 

pilmöster på bröstet, svarta och gråa skor och glasögon med plastbågar utan styrka. (Se bilder 

nedan.) 
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Bilder 3-17. Bilder på ”Viktor & Rolf for H&M”-
kollektionen som fanns tillgängliga på H&Ms hemsida en 
tid innan kläderna kom ut i butik. 

 

4.2. Inför kollektionssläppet 

4.2.1. Tidningarna  
Det var på grund av Viktor & Rolfs goda renommé inom modevärlden, som internationell 

press skrev så otroligt mycket om samarbetet innan kollektionen kom ut till försäljning, 

trodde Margareta van den Bosch. Men H&M gjorde även en hel del PR själva. Exempelvis 

bjöd de in representanter från viktiga modemagasin till en middagsbjudning med Viktor & 

Rolf där delar av kollektionen visades upp redan i juli.56 Bland annat svenska Elle och franska 

Vogue var på plats och skrev om middagen och förhandsvisningen.57 Dessutom skrev bland 

andra tidningen King, ett modemagasin för män, om samarbetet i sitt november-nummer som 

                                                
56 van den Bosch, (2006) 
57 Halifa-Legrand, Sarah (2006), Love, etc, i Vogue France nr 871, oktober 2006 och Lindholm, Maud (2006), En 
kärlekshistoria på metervara, i svenska Elle nr 10. I artikeln framhåller även journalisten att svenska Elle är den 
enda inbjudna svenska tidningen. 
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kom ut i oktober 2006. Rubriken löd ”Högklassig design till humana priser”. Därefter 

beskrevs samarbetet som ”höstens hetaste”.58 Några dagar innan kläderna kom ut till 

försäljning, bjöd man in svensk press som fick sig en förhandsvisning. Bland annat tidskriften 

Café publicerade en artikel om detta på sin hemsida. ”Viktor & Rolf for H&M. Se den 

omtalade kollektionen före alla andra”, löd rubriken. Skribenten Daniel Lindstöm valde i 

artikeln ut sina favoriter ur kollektionen som han rekommenderade, bland annat 

”brougeskorna” (”…som är att föredra framför de sneakers som känns lite för mycket Dolce 

& Gabbana för min smak”) och den svarta smokingen (”Ett fynd. […] Det här är hela Victor 

& Rolf-projektets must have, även modemedvetna tjejer kommer att jaga efter herrsmokingen 

på torsdag”).59 På tidskriften Cafés hemsida kunde läsarna direkt göra inlägg om artikeln och 

diskutera med andra läsare och även Cafés journalist. Där diskuterades bland annat priser och 

om kollektionens jeans var ett bra inköp eller inte.60  

4.2.2. Bloggarna på internet 
I ”blogg-världen” på internet fick samarbetet stor uppmärksamhet.61 På den manliga 

modebloggen ”manolo.se” började diskussionerna redan i maj 2006, när samarbetet 

offentliggjordes av H&M. I maj fanns ännu inga bilder på den kommande kollektionen. 

Diskussionerna baserades sig därför helt på samarbetet som princip och vilka förväntningar 

som fanns. Där var tongångarna delvis skeptiska. En del hade förslag på andra designers de 

hellre hade velat se samarbeta med H&M och andra var skeptiska till hela projektet. Den 12 

maj 2006 skrev signaturen ”P”: ”Sen kan man val generellt saga att hela H&M grejen ar 

grymt overskattad. Fattar inte de som koper de dar grejorna och till pa kopet tycker att det ar 

nagon form av ”designer stampel” pa kladerna. H&M ar alltid H&M, cheap shit…” [sic].62 

Men det fanns även de som tyckte valet av designers lät bra, som ”Emil” den 12 maj på 

samma blogg: ”Jag tror att det kan bli riktigt intressant. Viktor & Rolf har väldigt snygga 

kläder så det ska bli kul att se.”63  

På ”Modeflickans blogg” beklagade sig bloggaren Lina redan i september över det tjat 

som uppstod i samband med samarbetet. Hon skrev: ”Nu ska jag tjata precis som alla andra 

bloggare. Inte så mycket på hur spänd jag är inför Viktor & Rolf kollektionssläppet hos 

H&M, för det är jag faktiskt inte, utan mer på hur jävla irriterad jag kommer att vara om jag 
                                                
58 Vural, Kristoffer (2006), ”Högklassig design till humana priser”, i King 9/2006 
59 Internet: http://www.cafe.se/?id=12189, 13 oktober 2006 
60 Ibid. 
61 En blogg är en slags offentlig dagbok som förs på internet. Privatpersoner men även företag kan föra bloggar. 
Bloggar kan ha olika inriktningar, t.ex. sport, föräldraskap och mode. 
62 Internet: http://manolo.se/?p=738 
63 Ibid.  
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faktiskt bestämmer mig för att köa den 9 november.”64 Lite längre ner fortsatte hon: ”Enda 

anledningen jag kan komma på varför jag skulle stå i kön och trampa den 9 november är för 

att man om 30 år kanske fortfarande pratar om H&Ms samarbete med kända designers och det 

har kanske vid den tiden skrivits in i historieböckerna och då vill man ju gärna äga ett 

klassiskt Viktor & Rolf for H&M-plagg.”65 Inlägget på bloggen fick 14 kommentarer av dess 

besökare. Väldigt få kommentarer handlade om plaggens utseende, men desto fler handlade 

om olika taktiker att komma över det som önskades köpas. ”Lina” skrev att hon var liten och 

nätt och lätt kunde bli undanträngd av ”amazonkvinnor” men att trenchcoaten ändå var värd 

det. Signaturen ”Karin” tipsade att det var bättre att gå runt och fråga folk i butiken om de 

skulle ha allt de plockat på sig, än att bråka. Senare skrev dock samma signatur: ”Jag tog bort 

en del av tipsen. Du har för många läsare ;-)!”.66  

Den 17 september, ungefär en och en halv månad innan kläderna fanns tillgängliga på 

marknaden, publicerade bloggaren Camilla ett par små och ganska otydliga bilder på delar av 

kollektionen som hon hade hittat på internet. Plaggen betygsattes i en skala från ett till fem, 

där fem var högsta betyg.67 En av kollektionens klänningar fick betyget 4 med motiveringen: 

”Otroligt söt klänning. I detta fall har hjärtana en motsatt effekt och det ser ut som ett 

designerplagg.”68 Ett antal besökare av bloggen lämnade kommentarer på inlägget och skrev 

bland annat om hur fina diverse plagg var, vilka som var deras favoriter och tveksamheter 

inför att orka köa. Många uttryckte sin spända förväntan. På en av dessa små bilder som 

”Camilla” visade upp, satt smokingjackan bak och fram på modellen och detta tyckte hon 

började likna ”lite riktig design”.69 

På bloggarna tycktes diskussionerna engagera både dem som älskade och såg fram emot 

samarbetet och de som helt vände sig emot det. Med andra ord, ingen tycktes oberörd. 

4.2.3. Reklamen från H&M 
Veckan innan kollektionen släpptes, syntes allt mer reklam för den. H&M visade en 

reklamfilm som bland annat gick på TV4. I filmen utspelade sig ett bröllop mellan Viktor & 

Rolf och den kända fotomodellen Raquel Zimmerman som bar deras bröllopsklänning för 

H&M. Alla gästerna bar övriga plagg ur kollektionen. I DN söndagen den 5 november 

publicerades en ”bröllopsbild” med Viktor & Rolf och Raquel på sidan där bröllopsannonser 

                                                
64 Internet: http://modeflickan.blogspot.com/2006/09/tjat-viktor-rolf-fr-hm.html, 25 oktober 2006 
65 Ibid.  
66 Ibid.  
67 Internet: http://stilic.blogg.se/170906143734_viktor_rolf_fr_hm_html, 25 oktober 2006 
68 Ibid.  
69 Ibid.  



 15 

finns, utformad att likna en vanlig bröllopsannons. Istället för den sedvanliga texten om vilka 

som gift sig, när och var, stod: ”Kärleken kommer och går, men stilen består! Den 9 

november kl. 10.00 firar vi det ingångna modeäktenskapet mellan Viktor & Rolf och H&M 

med lansering av kollektionen i utvalda butiker. Mer info hittar du på www.hm.com.” 70  

Kollektionen firades i Los Angeles med en modevisning den 31 oktober 2006. Givetvis 

var Viktor & Rolf och van den Bosch på plats. Kändisar bjöds in och intervjuades på den röda 

mattan om sina synpunkter om H&M. Även journalister bjöds in som skrev om händelsen. 

Visningen filmades och visades, tillsammans med intervjuerna, på H&Ms hemsida.71 I bland 

andra modemagasinen Damernas värld och Elle, som kom ut i oktober 2006, fanns annonser 

för den kommande kollektionen som spände över 5 sidor. Modellerna i annonsen var, som 

tidigare reklam, dels Raquel Zimmerman, dels Viktor & Rolf. Som vanligt fotograferades de 

med ett mjukt ljus mot en ljus och avskalat bakgrund.  Utmärkande var dock ett 

blomsterarrangemang med vita blommor, en vit trappa och en vit ram som användes som 

rekvisita i bilderna, och som sedan återkom som dekorationselement i butikerna.72  

(Se nedan bilder ur kampanjen.)  
 

 
Bilder 18-20. Ur kampanjen för ”Viktor & Rolf for H&M” 
med fotomodellen Raquel Zimmerman och Viktor & Rolf. 

4.2.4. Stämningen dagen innan 
Jag begav mig till ett H&M för att ta in stämningen dagen innan kollektionssläppet. Butiken 

på Drottninggatan i Stockholm var vid tillfället Sveriges största H&M-butik. Det var mitt på 

dagen den 8 november och stämningen inne i butiken var lugn. På butikens entréplan möttes 

jag av ett lågt bord som stod mitt i det främre rummet. På bordet stod tre dockor som bar 

några plagg ur H&Ms sortiment. Runt dockorna låg plagg i prydliga högar. En halv trappa 

upp fortsatte damavdelningen och i det bakre rummet låg underklädesavdelningen. Tog man 

                                                
70 DN, 5 november 2006 
71 Internet:  www.hm.com, 7 november 2006 
72 Elle, nr 11 2006, Damernas värld, nr 11 2006 
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istället rulltrappan ner hittade man barn- och herravdelningen. Inredningen gick helt i vitt, och 

den avvek inte nämnvärt från andra H&M-butiker, även om allt kändes mindre trångt här. Ett 

fåtal andra personer befann sig i butiken, och jag kunde lugnt studera det som hängde på 

galgarna. Det var knappt någon kö till kassorna, och jag frågade mig om detta möjligtvis var 

lugnet före stormen. 

4.3. Kollektionen släpps – om rusningen 
På väg till H&M den 9 november tog jag ett 

nummer av gratistidningen ”Punkt SE” som 

delades ut vid tunnelbanan. I tidningen hade 

man låtit en manlig och en kvinnlig läsare 

prova några plagg ur ”Viktor & Rolf for 

H&M”-kollektionen och betygsätta dem. 

Kollektionen i sin helhet fick en fyra av fem 

möjliga.73  

Nästan en timme innan butiken skulle öppnas var jag på plats utanför. Just då stod ungefär 

30 köanden där, men ganska snart skulle antalet stiga radikalt. Jag fick därför en plats som 

senare visade sig vara långt fram i den växande 

kön. Bakom glasdörrarna kunde vi se hur plaggen 

från ”Viktor & Rolf for H&M” hängde på 

klädhängarna eller låg på bordet mitt i det främre 

rummet, som nu var fyllt av prydliga klädhögar, 

rader med skor och accessoarer i vitt, rosa och 

brunt. De flesta köanden var kvinnor, allt mellan 

15-60 år uppskattade jag, men de flesta omkring 20-30 år. Ungefär en sjättedel beräknade jag 

vara män, framförallt unga vuxna. Stämningen i 

kön var laddad. Då och då kom vakter ut och 

dirigerade om och ordnade upp kön. Några 

personer till vänster om mig stod tidningen Elles 

modechef Cia Jansson. Hon hade tagit fram en 

pocketkamera och stod och fotograferade.  

Folk i kön började planera sin shopping, jag 

hörde dem lägga upp strategier. ”Vi måste dela 

                                                
73 Punkt SE, 9 november 2006 
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oss för att komma åt allt,” sade någon. Andra letade efter sina favoriter bland hängarna bakom 

skyltfönstret så att de visste vart de skulle springa när dörrarna öppnades. ”Där hänger 

kjolen”, sade någon till sitt sällskap framför mig och pekade med fingret mot glasrutan. Kön 

växte med tiden. Spänningen i kön steg, stämningen var påtaglig. Klockan 09.58 kom en vakt 

och ställde sig vid låsmekanismen innanför 

glasporten. Precis klockan 10 låste han upp. 

Människor formligen forsade in i butiken. 

Butiksgolvet fylldes på ett ögonblick av 

människor, och en hysterisk kommers var 

igång. Klädställen i butiken tömdes på någon 

minut, och nya kläder kom in på ställ som 

rullades in av personal med vita Viktor & Rolf 

t-tröjor. Personalen hann inte hänga upp plaggen på ställen i butiken innan de var slut. Vissa 

gick runt med ett tiotal plagg i famnen. Kön till provhytterna ringlade sig långa men de flesta 

tycktes köpa utan att prova. 

”Viktor & Rolf for H&M”-kläderna hängde från vita specialgalgar med svarta 

sigilliknande märken på. I sigillen fanns bokstäverna ”V&R”. Prislapparna, vita med det 

svarta sigillet på ena sidan, hängde i textila band från plaggen. Denna hängning påminde 

starkt om den ordinarie Viktor & Rolf-

kollektionens hängning inne på NK.  

Dagen till ära hade H&M tagit fram en 

speciell kasse i papp. Den var vit med svarta 

textila handtag och på kassen stod ”Viktor & 

Rolf [hjärta] H&M” med svarta bokstäver. 

Dessutom fick alla shoppare ett varuprov av 

Viktor & Rolfs senaste parfym ”Flowerbomb”.  

4.3.1. Kunderna 
Efter en stund ställde jag mig utanför för att tala med kunderna som kom ut från butiken. Jag 

fick tala med alla möjliga olika sorters människor, den yngsta 17 år, den äldsta 43 år. Vissa 

har shoppat lite mindre, som en kvinna på 17 år som bara hade köpt lite underkläder, och 

andra har handlat desto mer, som en annan kvinna på 30 år, som bland annat hade köpt en 

bröllopsklänning och en herrsmoking som hon och hennes blivande man skulle gifta sig i. De 

flesta tycktes ha känt till Viktor & Rolf mer eller mindre väl innan deras samarbetet med 
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H&M blev ett faktum, men andra hade fått kännedom om duon först nu. Som en man på 32 år 

som kom ur butiken med flera väldigt välfyllda kassar. Han 

berättade skrattande att han hade tagit ledigt från jobbet för 

att shoppa. Nu skulle han bege sig till ett annat H&M för att 

hitta en skjorta som han ännu inte hade fått tag på. En annan 

ung kvinna berättade att hon varit på plats utanför butiken 

sedan kl. 06.30 på morgonen med två kompisar. Men så kom 

hon också in först och fick tag i alla plagg hon ville köpa. 

Hon och hennes kompisar hade skolkat från skolan för att 

kunna komma hit idag. Flera andra hade också skolkat, tagit 

kompledigt eller ledigt på annat sätt för att handla. 

Drottninggatan, som strax efter 9 på morgonen nästan varit 

helt folktom, hade nu börjats fyllas med människor, och fler  

och fler syntes ute på stan med en vit ”Viktor & Rolf  

for H&M”-kasse hängandes från armen.  

 4.4. Efteråt 
Redan på eftermiddagen den 9 november fanns ”Viktor & Rolf for H&M”-plagg till 

försäljning på internetsidor som ”blocket”, ”tradera” och ”e-bay” där privatpersoner sålde 

enstaka plagg för ibland tre gånger det ursprungliga priset.74 Brudklänningen, som bara gjorts 

i 1000 numrerade exemplar, kostade ursprungligen 2 998 kr. En kvinna, som fått tag i 

exemplar nr 1, sålde den för 20 000 kr på ”blocket”.75  

Dagen efter visade båda gratistidningarna Metro och City bilder av shoppingdramat på 

H&M på sina förstasidor. City skrev ”Klappjakt på heta plagg” och Metro ”Trångt när H&M 

öppnade portarna för Viktor & Rolf”.76  

På H&M berättade ett butiksbiträde att de hade haft väldigt många returer dagen efter, 

folk som köpt hela ställ utan att prova och sedan gått hem och funderat över vad de skulle 

behålla. Men dessa plagg såldes snart igen.77 

På H&M var man mycket nöjd med samarbetet. ”Viktor & Rolf har nästan varit största 

succén om man pratar om vilket som tog slut snabbast, eller fortast försäljning… Men vi har 
                                                
74 Internet: http://www.blocket.se/vi/9998491.htm?ca=11_s, 
http://www.tradera.com/search/imp.aspx?search=viktor%20&%20rolf&county=0&catid=302073, 
http://www.ebay.se/listResults?browse=0&Query=viktor+%26+rolf&Submit=S%C3%B6k&SearchWorldWide=
0, 9 november 2006 
75 Internet: http://www.blocket.se/vi/10012471.htm?ca=11_s, 10 november 2006 
76 Metro, 10 november 2006 och City, 10 november 2006 
77 Butiksbiträde, H&M Hamngatan, 10 november 2006 

Cia Jansson från Svenska Elle 
shoppade på H&M. 
 
Bilder 21-26. H&M på 
Drottninggatan i Stockholm  
9 november 2006. 
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också byggt upp den här samarbetsidén så det kanske inte bara beror på Viktor & Rolf, utan 

lite på den hajp som blivit kring de här samarbetena,” sade Margareta van den Bosch när jag 

träffade henne. ”Alla som har varit med har naturligtvis tyckt att de kommit ut och nått en 

större publik. Med Viktor & Rolf har de blivit naturligtvis jättekända”, fortsatte hon. Internt 

inom H&M ansåg inte van den Bosch att företaget har lärt sig något särskilt av samarbetet, det 

hade varit ett kul projekt bland andra. Hon framhöll att de hade en egen mycket kompetent 

designstab på 149 designers. Men externt trodde hon att H&M hade stärkt sin 

varumärkesstatus väldigt mycket. ”Folk är väldigt imponerade av de här samarbetena,” sade 

hon.78  

På bloggarna fortsatte diskussionerna ett tag även efter den 9 november. På ”manolo.se” 

var några missnöjda med kvalitén på några av plaggen och andra var besvikna på att allt hade 

varit slut när de kommit till butikerna. Nöjdast med hela samarbetet tycktes de som fått tag i 

allt de velat köpa vara. Ett par stycken ondgjorde sig över dem som sålde plagg till överpriser 

på internet. Signaturen ”Paul” skrev den 10 november ”Det är riktigt jävla fult att springa och 

korpa åt sig massa grejer för att sen lägga ut dem på blocket till överpriser, må de brinna i 

helvetet! Inte för att herrkollektionen var något att hänga i granen men ändå… Christopher 

Bailey for HM!”79 På bloggen ”Populärkulturjunkien” skrev ”Anna”: ”Helt ärligt - jag tycker 

hysterin och själva jakten är det roligaste med det hela. Men jag har väldigt hög (eller blir det 

låg?) nivå på min skämmighetströskel å andra sidan.”80  

Hur hade det då gått för ordinarie Viktor & Rolf sedan de börjat samarbeta med H&M? I 

butiken Paul & Friends i NK, fanns, förutom jag själv och mitt sällskap ytterligare tre flanörer 

och två manliga butiksbiträden, den ena runt 30 år och den andra omkring 45 år, när jag kom 

och besökte butiken. Jag fann Viktor & Rolf-plaggen på ena sidan av butiken, hängandes 

mellan två andra märken. Butiksbiträdena berättade att det har varit något flera än vanligt som 

har spanat in Viktor & Rolf-kläderna i butiken, men att försäljningen inte varit större än 

normalt. De hade sålt Viktor & Rolf i fem säsonger och såg bara positiva sidor med Viktor & 

Rolfs samarbete med H&M. Viktor & Rolf, som tidigare inte var ett särskilt känt märke, hade 

nu fått stor uppmärksamhet och nått ut till många fler än tidigare, något som i längden bara 

kunde gynna märket, vilket, som butiksbiträdena sade, var fallet med Stella McCartney efter 

                                                
78 van den Bosch, (2006) 
79 Internet: http://manolo.se/?p=975#comments, 4 december 2006. Nämnas kan även att Christopher Bailey är 
varumärket Burberrys chefsdesigners, mycket uppskattad och hyllad av bland andra modemagasin som Elle. 
80 Internet: http://www.crusoe.se/blogg/?p=1113, 4 december 2006 
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hennes samarbete med H&M. Därför trodde butiksbiträdena att försäljningen snarare kunde 

öka från och med våren, när nyheter från märket skulle komma in.81  

Tanken slog mig att de Viktor & Rolf-kläder som fanns hos Paul & Friends på många sätt 

liknade dem som fanns på H&M. Mitt sällskap, som är uppvuxen med en far som är skräddare 

och som förr sydde upp ”Haute Couture”-plagg i Frankrike, granskade plaggen lite närmre 

och konstaterade snabbt att dessa plagg var av mycket finare kvalitet, både vad gällde material 

och konstruktion.82 

                                                
81 Butiksbiträden hos Paul & Friends, Stockholm, 10 november 2006 med en uppföljning den 4 januari 2007, då 
samma butiksbiträden sade likadant som i november. 
82 Sallander, Liliane, 10 november 2006. Dessutom arbetade Lilianes mor i en ”Haute Couture”-ateljé i Paris 
som ung. Liliane fick av sina föräldrar tidigt lära sig om textila material och kvaliteter.  
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5. Analys och diskussion 
Denna uppsats har egentligen haft två perspektiv, dels H&Ms med Viktor & Rolf på ett hörn, 

dels kundernas. Vad det egentligen handlar om är vad som händer i kommunikationen mellan 

dem båda. Alla varumärken är i allra högsta grad beroende av ekon ut i samhället för att deras 

göranden ska få uppmärksamhet i en värld som myllrar av meddelanden. Detta är de extremt 

medvetna om. Så hur skapa de största ekon? Inte genom att göra det som de förväntas göra - 

sina vanliga H&M-kollektioner, utan genom att erbjuda något helt annat än vad H&M 

egentligen står för - genom att plocka in sin totala motsats. Mårten Westlund, 

kommunikationsstrategen, menar att H&Ms samarbete med Viktor & Rolf är extremt smart 

och fenomenalt.  Det går ut på att erbjuda några som inte skulle ha fått något, att plötsligt 

kunna få det.83  

De immateriella berättelser som omger de båda varumärkena skapar tillsammans en 

paradox, och det är denna paradox som Margareta van den Bosch menar ger upphov till 

spänningen som är hela poängen med projektet.84 Att det sedan lyckas är alla artiklar, bloggar 

och köanden ett bevis för. Produkterna, i det här fallet kläderna, är delvis sekundära. 

Visserligen är designen av kläderna av viss betydelse för att skapa efterfrågan, men det är 

framför allt berättelsen bakom dem som antingen väcker fascination eller avsky. Carl Eric 

Linn menar, som jag tidigare nämnde, att den mest lyckade metaprodukten är den som inte 

lämnar någon oberörd. Diskussionerna på bloggarna har visat på det. Att äga ett ”Viktor & 

Rolf for H&M”-plagg är inte bara att äga ett plagg som värmer, skyler och dekorerar. Det är 

att bära på en berättelse om ett ställningstagande, en uppoffring i form av tid och pengar och 

kanske lite värdighet genom av att köa och armbåga sig fram till plagget i butiken, en kunskap 

om skaparen bakom plagget, en viss stil och smak och ett deltagande i något som kan komma 

att bli historiskt (med tanke på dem som ser på plaggen som samlarobjekt). Men elaka tungor 

menar att det också är berättelser om att köpa en stil utan ”att tänka själv”, att ha roffat åt sig 

och slösat bort tid genom att köa utanför butiken innan den öppnade, att inte vara särskilt 

unik, att ha gått på marknadsföringsknepen och att inte ha råd att köpa de ordinarie Viktor & 

Rolf-kläderna. Den massiva efterfrågan som kläderna ger upphov till, som tar sig i uttryck i  

anstormningar av butikerna, är en del av hela upplevelsen och minnet som plaggen bär spår 

av. Därför är kunderna själva med och skapar en stor del av metaprodukten. Plagget och dess 

                                                
83 Westlund, (2006) 
84 van den Bosch, (2006) 
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berättelse blir därför en belöning för alla de vedermödor köparen fått gå igenom och det som 

slutligen (förhoppningsvis) rättfärdigar uppoffringarna. 

Men det finns ingen paradox i egentlig mening när det gäller produkten. H&M har arbetat 

enligt sina vanliga rutiner, och kollektionen är egentligen inget som H&Ms egna 149 

designers inte hade kunnat ta fram (om än inte exakt samma). Paradoxen ligger helt och hållet 

i metaprodukten och i berättelsen. Samarbetet består i utlånandet av berättelser och H&M och 

Viktor & Rolf har båda fått ut något av att låna ut sina respektive berättelser till varandra. 

Viktor & Rolf har gett av sin berättelse – exklusivitet, ”Haute Couture”, modedesign på 

högsta nivå och kreativitet och H&M har gett av sin – billigt mode, ”fast fashion”, 

tillgänglighet och räckvidd.85 Ett starkt varumärke som Prada behöver förmodligen inte H&M 

på samma sätt, de är redan väldigt kända. Men ett varumärke som Viktor & Rolf kan genom 

H&Ms breda kanaler nå ut och bli långt mer kända än de var innan. Där finns alltså ett utbyte 

mellan de två varumärkena. Det eliminerar även risken för att Viktor & Rolf skulle 

konkurrera ut sig själva, eftersom det fortfarande finns skillnad mellan ett H&M-plagg och ett 

”renodlat” Viktor & Rolf-plagg vad gäller kvalitet, konstruktion och unicitet. Även H&M 

särskiljer sina ordinarie kollektioner från den av Viktor & Rolf genom att ge kollektionen ett 

annat visuellt utseende. Tillsammans är den för tillfället speciellt framtagna påsen och galgen 

med och bygger upp detta särskiljande.  

Båda parterna har kommit i uttryck i samarbetet. H&M har genom sin igenkännbara 

annonseringsstil, sina butiker och logotypen paketerat produkter signerade Viktor & Rolf, 

vars kläder för H&M som kännare av duon vet, bär typiska drag av deras designkarakteristik. 

Ingen av dessa borde därför känna sig besvikna.  

Eftersom ingen är ”tvingad” att köpa ”Viktor & Rolf for H&M”, kan man tycka att 

kunderna själva bär ansvaret för den masshysteri de tillsammans skapar. De som vill kan helt 

enkelt avstå från att handla. Samtidigt gick det inte att ta miste på den press som många 

uttryckte på bloggarna. De ville inte vara med om hetsen och trängseln, men inte heller 

lämnas utanför och riskera att missa ett gyllene tillfälle. Man kan också tycka att det enda 

H&M gör är att erbjuda en annars väldigt svåröverkomlig vara till ett relativt lågt pris. Men 

berättelsen om svårtåtkomlighet lever på sätt och vis kvar. Även om plaggen görs i stor 

upplaga är det många som vill ha dem, och då gäller det att stå sig i konkurrensen med de 

många andra shoppare.  

                                                
85 Begreppet ”fast fashion” användes av Viktor & Rolf om H&M i intervjun med dem i TV-programmet Kobra 
(SVT1, 13 november 2006) och för oundvikligen tankarna till begreppet ”fast food” (snabbmat) – snabbt, enkelt, 
billigt men också näringsfattigt och utan hållbar kvalitet i längden. 



 23 

Å ena sidan kan man kanske tycka att H&M cyniskt utnyttjar marknadskrafterna, å andra 

sidan kan man också fråga sig vem som bär ansvaret för att människor lär sig genomskåda 

och stå emot sådana mekanismer. Jag vågar säga att det inte är så mycket H&Ms ansvar som 

vårt som utbildare och även media. Om lärare och föräldrar inte kan lära ungdomar att kritiskt 

granska företeelser i samhället, varför skulle då de som tjänar pengar på det göra det? 

Dessutom kan man ifrågasätta om media tar sitt ansvar som samhällets objektiva granskare 

när journalister glatt tar emot det de blir bjudna på utan att förhålla sig det minsta kritiskt. Det 

bevisar bara det som Mårten Westlund sade, att PR-byråer och journalister har ett ömsesidigt 

utbyte av varandra. 
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6. Om identitet och varumärken i skolan 
På en gymnasieskola på södermalm i Stockholm går 17-åriga Petra, Anna, Thomas och Jonas, 

som kommer från olika delar av staden. 86 Där läser de på medie- respektive 

samhällsprogrammen. Jag får träffa dem enskilt och samtala med dem om hur de ser på mode, 

kläder och trender och vad det har för betydelse för den egna identiteten. Alla säger att 

kläderna har stor betydelse för hur de bedömer en person när de träffar någon för första 

gången. Thomas säger att han genom kläderna kan se varifrån en person kommer, och att 

fördomarna ofta stämmer. ”Östermalmare vet ju alla liksom att de klär sig lite tightare och 

mer dressat, eller vad man ska säga… Och sen har väl Söder fått stämpeln att det ska vara lite 

mer bohemiskt och så,” säger han.  

Alla är måna om hur de klär sig och vill gärna skapa en unik stil. Petra köper mycket på 

second hand, syr egna kläder eller syr om nya. Hon inspireras av utländska livsstilsmagasin 

som ID. Jonas köper mycket kläder på utländska internetsidor även om det blir lite dyrare än 

att handla i butik i Sverige, just för att ingen annan ska ha likadana kläder. Thomas vill gärna 

att folk ska undra vart han har köpt sina kläder. Anna läser modebloggar på internet snarare än 

modemagasin, och tycker om de sidor där man kan få se vanliga människor fotograferade på 

stan, där de berättar om sin egen stil. ”Hellre det än någon tidning som säger att man ska klä 

sig såhär i höst,” säger hon. Ordet ”livsstil” är något som ofta återkommer. När de ska 

beskriva sin egen stil handlar det mer om musiksmak, intressen och åsikter än märken, även 

om också det nämns. Anna tänker fortfarande på Jonas som en reggea-kille för att han hade 

dreads i håret första gången de träffades, även om det var länge sedan han rakade av sig håret. 

Vissa märken menar Thomas är stämplade som väldigt kopplade till en viss typ av person, 

som exempelvis ytterplaggsmärkena ”Fjällräven” och ”Canada Goose”. Själv skulle han 

aldrig vilja köpa eller bära dessa märken, just därför att de kopplas så starkt till en personstil 

som han inte identifierar sig med. Thomas är medveten om att det som exempelvis visas på 

film påverkar hans syn på prylar. ”För när man får se vissa kläder i exempelvis en scen eller 

nått i en film så förstärks ju känslan av plagget, också. […] … så undermedvetet köper man 

nog kläder som liknar en film och sådär,” säger han.  

Alla säger att de gärna skulle vilja arbeta med modedesign i skolan, mindre med textil och 

mer med formgivning. Thomas nämner klädtryck, men att det även skulle vara kul att arbeta 

med olika typer av livsstilar. Petra vill göra en klädkollektion som projektarbete i trean 

tillsammans med två klasskamrater. Alla kände till H&Ms samarbete med Viktor & Rolf 

                                                
86 Namnen är fingerade  
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sedan tidigare, men ingen har köpt något. Antingen tycker de inte om kläderna, ”hajpen” eller 

tanken på att bära något som många andra kommer att bära. Thomas tycker att det är roligare 

att handla avancerade plagg som en smoking eller liknande i en annan butik eftersom priset 

ändå är högre än normalt för H&M när de samarbetade med Viktor & Rolf. Petra tycker att 

designers som Viktor & Rolf hade kunnat välja att designa och sälja billigare kläder själva 

redan från början om det nu var det de ville.87 

Sammanfattningsvis kan jag av mötet med dessa fyra ungdomar konstatera att det finns ett 

intresse för mode, identitet och livsstil, och att de redan tänker väldigt mycket på sådant, men 

ibland kanske på ett oreflekterat sätt. De tycks ta vissa företeelser för givna, och inte 

ifrågasätta sina egna uppfattningar, om de verkligen stämmer och varifrån de kommer. Jag 

tycker mig också se en paradox i önskan att vara unik men ändå vilja passa in och höra ihop 

med en utvald livsstil/trend/idé.  

En designkurs i skolan behöver inte bara handla om att skapa produkter, det kan också 

handla om att förhålla sig till de produkter som finns. Frågan är egentligen vilket som är 

viktigast i en värld som svämmar över av prylar. 

7. Gestaltningen 
Gestaltningsarbetet som görs i anslutning till uppsatsen, bygger vidare på berättandet som det 

som skapar ett intresse för något och på samarbete som metod. Utgångsmaterialet är 6 ”kitt” 

innehållandes en vit t-tröja i en storlek som kan passa både en vuxen man och en kvinna, 

modell neutral, ett stycke vit tyll, en bit glansigt tyg och vanligt vitt bomullstyg, vit tråd och 

nål, fyra genomskinliga knappar, en meter vit sidenband samt en sax.  

Utgångsmaterialet är alltså precis likadant sinsemellan, men givet till sex olika personer 

bearbetas materialet efter deras eget tycke och smak, hur de vill uttrycka sig, visa upp sig och 

vad de vill berätta om sig själv för sin omgivning genom tröjan. Resultatet har blivit sex 

väldigt olika tröjor, som har gått från att vara anonyma till att representera olika individer och 

stilar. Plötsligt blir det otänkbart att den ena av deltagarna ska ha den andras tröja.  

Utgångsmaterialet är helvitt och resultatet är färgat av varje persons personlighet.  

Samtliga sex personer har sedan fotograferats bärande sin tröja, samt berättat kort om sin 

designprocess, som presenteras i en liten bok som ställs ut i samband med tröjorna på 

Konstfack. På så sätt har arbetet resulterat i sex olika designhistorier. (Se nedan.) 

Gestaltningsarbetet är i sig ett lektionsförslag som syftar till att medvetandegöra oss själva 

i det vi väljer att bära, och den betydelse vi lägger i kläder som vi själva bär men också i 

                                                
87 Intervjuer på en gymnasieskola i Stockholm, 28 november 2006 
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relation till andra och hur vi betraktar vår omgivning. Samtliga inblandade, mellan åldrarna 17 

och 51 år, har uttryckt sin glädje att få göra en egen tröja samt stor nyfikenhet inför de andra 

deltagarnas tröjor.  

Projektet har väckt nya frågor; hur mycket går det egentligen att läsa om en person genom 

det yttre och hur sanningsenlig är den berättelsen? Vi berättar något om oss själva genom de 

kläder vi bär, vare sig vi vill det eller inte, vare sig vi är intresserade och engagerade för det 

yttre eller tycker oss strunta helt i det. Kanske blir berättelser om oss själva, som vi förmedlar 

genom det yttre, lika mycket berättelser om vilka vi önskar vara som vilka vi verkligen är. 

Och kanske är det klädernas styrka som uttrycksmedel – något som tillåter oss att uttrycka 

våra drömmar, förhoppningar och önskningar. Men lika mycket är det också något som kan 

väcka besvikelser, ouppnåeliga drömmar och orimliga förväntningar, när vi upplever att vi 

inte räcker till i andras ögon. 

Hur mycket berättar tröjorna om vilka dessa sex människor verkligen är? Givetvis kan ett 

plagg aldrig rymma den komplexitet som en person är, men den kanske kan ge oss en aning 

om vad som finns där inuti? 

 
 

 
 

- Glad, vanlig och norsk, så beskriver Agnes Sollid sig själv. 
Det var några år sedan hon arbetade textilt, men stickandet har hon hållit fast vid. Hon 
tycker att det är roligt med kläder. 
- Men jag tror att jag är ganska tråkig och följer tidens mode, tror hon. 
Till detta projekt ville hon göra en tröja som hon kan ha ute på stan.  
- Jag är väldigt nöjd med tröjan. Den blev nästan som jag hade tänkt. Sömmarna blev tyvärr 
inte helt bra. Men jag tycker att den passar väldigt bra till mig. Jag kommer nog att använda 
tröjan. 

Andreas Nobel är inredningsarkitekt, lärare och skribent. Han lägger stor vikt vid hur han 
klär sig, men säger sig ligga ett par år efter i mode och trender, vilket han tycker är som det 
ska i hans ålder. Han är van att arbeta med design, men inte textilt. 
- Eftersom jag inte har syvana var jag tvungen att applicera mönstret enligt en teknik som jag 
behärskar och eftersom utförandet hade en lite slarvig "look" blev det nödvändigt att väga upp 
det slackeraktiga med ett någorlunda strikt och geometrisk mönster. Stjärnmönstret har en 
historia. Jag ritade det ofta när jag var barn. Jag tyckte om systemet, ordningen och den enkla 
trompe l´oeil-effekten, tror jag 
-Det var svårt att få styrsel på det stretchiga T-shirttyget gentemot det stummare silket, men 
det var roligt, lärorikt och givande. 
- Den uttrycker kanske snarare egenskaper som jag skulle vilja odla mer än jag faktiskt gör; 
harmoni, koncentration, lugn, tror han. Han är osäker på om han kommer att använda tröjan.  
- Blankt vitt på matt vitt ligger ganska lång från de nyanser av mörkblått som jag vanligen klär 
mig i och som sagt, utförandet blev inte tillräckligt bra, men jag kanske gör en ny och bättre 
med stöd av nyvunna erfarenheter.   
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- Social, har humor och självkänsla, så beskriver Moud Omari sig själv. Han tycker att 
mode och kläder är en kod till personligheten. I skapandet av sin tröja har han lagt 
fokus på att uttrycket ska bli enkelt och personligt.  
Det var bara en sak som han hade behövt mer av i kittet - fler knappar.  
Han tycker att tröjan uttrycker självsäkerhet. Han blev nöjd med resultatet och kommer 
att använda den efter utställningen på Konstfack. 

Filip Ridderström beskriver sig själv som sprallig, självsäker, töntig och cool. Han 
pluggar för tillfället grafisk design på gymnasiet och har ingen erfarenhet av att arbeta 
textilt. 
- Som någon en gång sa, "utsidan ger insidan en chans",  sammanfattar ganska bra hur 
jag ser på kläder, eftersom kläderna man har på sig speglar vem man är som person 
och hur man vill att folk ska uppfatta en, säger han.  
- När jag skapade min tröja ville jag återspegla olika delar av min personlighet; min 
bakgrund som skatare, mitt smått besatta beroende av gymmet och även en lite dressad 
touch.  
Filip tyckte att det svåraste var att hitta motivationen till att sätta igång, men att det 
blev ett roligt projekt när han väl började arbeta med tröjan. Han använde sig av det 
mesta i kittet. Han blev väldigt nöjd med resultatet och kan tänka sig att använda den 
ibland till vardags.  
- Jag tycker att den är lite tonårsaktig och samtidigt lite skatepunkig och trashig, så som 
jag gillar att mina kläder är. 
Tröjan är det första plagg Filip har gjort själv. 
- Kanske inte det sista, säger han. 

Helena Björnberg är en glad, målinriktad och äventyrslysten person. Hon är scenograf 
och har tidigare ritat många scenkostymer. Idag ägnar hon sig mest åt ljusdesign. 
- Trender i design och mode betyder hela tiden ny inspiration, säger hon.  
Skapandet av tröjan var en stundens ingivelse.  
- Materialen, formen och mitt tillvägagångssätt beskriver min personlighet. Den skall 
passa för olika sammanhang. Det tog lite tid eftersom jag fick sy den förhand. 
Tröjan är mer tänkt som en skiss och skulle behöva vara mer välsydd om den skulle 
fungera att använda. Men resultatet blev som Helena hade tänkt sig. 
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Michaela Lundell beskriver sig själv som mamma, skribent, judinna, svensk och "duktig 
flicka". Hennes erfarenhet vad gäller textila arbeten tycker hon är begränsad; hon har sytt 
några kalikå-figurer till sina barn, en körklänning och virkat kippor. Shoppa kläder är 
inget som roar henne, det gör henne snabbt trött och uttråkad.  
- Jag kan uppskatta när andra är snyggt klädda eller visar en egen, genomtänkt stil. Men 
för egen del bryr jag mig inte så mycket. Mina småbröder tycker att jag borde skärpa mig 
och tänka mer på hur jag ser ut och klär mig, säger hon. 
När det gäller tröjan till detta projekt gick hon bara på lust.  
- Jag gillar empiresnitt och sådana där sago-armar som är långa och lite utsvängda. Vet 
inte om resultatet blev så tjusigt, men det var det jag var ute efter i alla fall.  
Det helvita utbudet i kittet gjorde henne först besviken, hon hade gärna velat ha lite mer 
färg.  
- När jag såg att allt var vitt fick jag tänka i form i stället.  
Resultatet tycker hon blev okej.  
- Möjligtvis är den ganska snäll och det säger kanske en del om mig, att jag inte är så 
djärv när det gäller kläder, tror Michaela. Hon kommer inte att använda tröjan efter 
detta.  
- Nej, den är för mycket av ett hastverk för det. Kolla närmre på sömmarna, så förstår du! 

Bilder 27-32. 
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