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Abstract 
 
This study process is of the subject consumer culture and our study examines how the culture 

of the company Nudie jeans Co.’s sustainability is received and adopted by their denim 

buyers. The method chosen is interviews with denim buyers and a representative from Nudie. 

To get an understanding of consumer culture, a theoretical framework has been built around 

the McCracken (1986) model regarding the topic. This model addresses the different concepts 

of how consumer culture is transferred from company to individual consumers, as well as the 

instruments used to do this. A modified model has also been made, which explains how 

Nudie’s culture is transferred to their denim buyers. Based on our results, it has emerged that 

denim buyers have common characteristics, but that their commitment and knowledge about 

the jeans differ. Thus, the denim buyers have been divided into four different categories that 

we call Nudie geek, Mellanmjölk, The unknowing and Environmental freak. Based on our 

results, it appears that Nudie’s denim buyers do not see the company’s culture regarding 

sustainability as a determining factor when buying jeans, but factors such as quality and fit do 

control. However, a lot of the denim buyers know several of Nudie’s core values regarding 

sustainability, indicating that the company's culture has reached the denim buyers to some 

degree. We state that Nudie is right in time with their sustainability efforts and the meaning 

they attribute to the jeans, but that the meaning has not yet reached denim buyers in the same 

way Nudie desire, as the company is somewhat ahead of the denim buyers' development.  
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Sammanfattning  

Denna studie har behandlat ämnet konsumentkultur och vår studie har undersökt hur företaget 

Nudie jeans Co’s kultur angående hållbarhet tas emot och efterlevs av deras jeansköpare. Den 

metod som valts för vår studie är intervjuer med jeansköpare samt en representant från Nudie. 

För att få en förståelse kring konsumentkultur har en teoretisk referensram byggts upp kring 

McCrackens (1986) modell angående ämnet. Denna modell tar upp olika begrepp kring hur 

konsumentkultur överförs från företag till enskild konsument, samt vilka instrument som 

används för att göra detta. En modifierad modell har även gjorts, som förklarar hur Nudies 

kultur överförs till sina jeansköpare. Utifrån vårt resultat har det framkommit att jeansköparna 

har en del gemensamma egenskaper men att deras engagemang och kunskap kring jeansen 

skiljer sig åt. Jeansköparna har därmed delats in i fyra olika kategorier som vi valt att kalla 

nudienörd, mellanmjölk, den okunnige samt miljöfreak. Utifrån vårt resultat har det visat sig 

att Nudies jeansköpare inte ser företagets hållbarhetstänk som avgörande faktor då de köper 

jeans, utan faktorer som kvalitet och passform är det som styr. Däremot känner många av 

jeansköparna till flera av Nudies kärnvärderingar vad gäller hållbarhet, vilket tyder på att 

företagets kultur nått jeansköparna till viss del. Vi konstaterar att Nudie är rätt i tiden med sitt 

hållbarhetsarbete och den mening de tillskriver jeansen. Dock har syftet ännu inte nått 

jeansköparna på samma sätt som Nudie önskar eftersom företaget ligger något före 

jeansköparnas utveckling.  
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1. Inledning   
 

Den här studien handlar om konsumentkultur. Jeansföretaget Nudie jeans Co. (Nudie) har en 

tydlig hållbarhetskultur och den här studien undersöker hur Nudies modekläder förmedlar 

syftet om hållbarhet till jeansköparen. 

 
1.1 Hållbar konsumentkultur  
 
Konsumentkultur är enligt Buzzter (2011) nära knuten till kapitalismen eftersom den är driven 

av pengar. Vad som däremot skiljer konsumentkulturen åt är att den inte är lika fokuserad på 

pengarnas kraft utan på den lycka som kan uppnås genom att äga något eget. Enligt Lindahl 

(2011) utvecklades forskningen angående konsumentkultur på 1980-talet, och då utformades 

definitionen “konsumentkultur”. Författaren beskriver att denna forskningstradition har varit 

och är till stor hjälp vad gäller inverkan på konsumenters köpbeteende, olika 

övertalningstekniker, heuristiker och beslutsfattande.  

 

Schwartz (2011) skriver i sin artikel om en framtida konsumentkultur 2020 och behandlar där 

den påverkan som kan komma att ske på klimatet, resurser, befolkningstillväxt samt 

konsumentbeteendet. Människans interaktion med varumärken återstår dock att se men troliga 

lägen går att förutse. Den globala tillbakagången har inte ändrat konsumtionskulturen radikalt 

men enligt Schwartz (2011) kommer förändringar att ske snart. Den ökade resursbristen, 

befolkningstillväxten och klimatförändringar potential att omforma hela konsumentkedjan. 

Enligt författaren kommer varumärken att lyckas om de anpassar sig efter de förändringar 

som sker i naturen och omgivningen.  

 

Fast-fashion är det mode som sedan länge dominerat klädindustrin. Produkter får allt kortare 

livstid eftersom trycket för att få in nyutkomna och aktuella plagg i butiken ständigt ökar. 

Mode har mer eller mindre blivit en kamp med klockan, då förnyelse är och alltid har varit en 

av grundpelarna i klädbranschens historia (Strömquist 2008). En motkraft till det Strömquist 

(2008) beskriver är att Hedström (2014) talar om att flertalet klädkedjor försöker tvätta bort 

den “slit- och slängstämpel” som idag finns. Dock menar Hedström (2014) att kedjorna 

fortfarande representerar fast-fashion som tär på miljön, vilket gör att trovärdigheten för det 

nya miljötänket blir mindre. Trots detta påpekar författaren att både trendrapporter 

och framtidsprognoser visar att modebranschen mer eller mindre kommer att tvingas blir mer 

miljömedveten inom en snar framtid. Enligt Swedwatch (2014) har företag en stor möjlighet 

att bidra till en positiv utveckling för både miljö och människor. Andfair (2014) beskriver att 

slowfashion handlar om att vara mer eftertänksam i sin modekonsumtion samt bli mer hållbar 

och därmed göra fler långsiktiga val i sin konsumtion.  

 

1.2 Konsumentkultur 
 
Firtat, Kutucuoglu, Arikan-Saltik och Tuncel (2013) beskriver att kultur är ett ord som är 

svårt att definiera eftersom det kan ha flera olika betydelser. De komplikationer som uppstår 

har sitt ursprung i att konceptet genom tiden har utvecklats på olika sätt i det europeiska 

språket. Författarna beskriver kultur som något abstrakt bestående av olika implicita och 

explicita element, vilket har gjort det svårt för akademiker att enas om en gemensam 

beskrivning. En definition som gjorts är att kultur är en komplex helhet som inkluderar 

kunskap, tro, konst, moral och andra förmågor samt vanor som förvärvats av människan som 
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samhällsmedlem. Författarna poängterar även att kultur är något som uppstår genom sociala 

interaktioner, delas av medlemmar i ett specifikt samhälle och överförs från generation till 

generation.  

 

Kultur beskrivs enligt Swaidan (2012) som en viktig variabel som påverkar konsumenters 

etiska beslutsfattande och beteende i en köpprocess. Chen, Chen, och Huang (2012) har byggt 

vidare på Swaidans (2012) beskrivning att konsumenters engagemang i en produkt påverkar 

inköpsbeteendet. De beskriver att ett engagemang startar från konsumentens egna perspektiv 

på värderingar och självkännedom. Författarna anser även att olika produkter orsakar olika 

grader av engagemang hos konsumenten. En definition av konsumentbeteende enligt Hardesty 

(2009) är att konsumenternas beteende handlar om deras avseende på förvärv, konsumtion, 

disposition av varor, tjänster, tid och idéer genom mänskligt beslutsfattande. Firtat, 

Kutucuoglu, Arikan-Saltik och Tuncel (2013) har byggt vidare på att konsumtion är ett 

komplext socialt fenomen där människor konsumerar varor eller tjänster av anledningar 

utöver deras grundläggande behov. 

 

Det finns motsättningar mellan vad kultur är, och enligt Friedman (2007) har forskningen 

visat på olika beskrivningar. En beskrivning av konsumentkultur är att det är en metafor som 

används av kritiker för handelskultur. En annan beskrivning enligt författaren är att 

konsumentkulturen härstammar från en växande produktion av råvaror och att denna 

produktion har i sin tur gett upphov till en materiell kultur av varor och tjänster. För att kunna 

använda termen konsumentkultur måste man enligt Featherstone (1987) betona värden av 

varor och dess principer vad gäller strukturering, som är det centrala för att förstå vårt 

moderna samhället. Detta innebär enligt författaren ett dubbelt fokus, främst på den kulturella 

dimensionen av ekonomin och ett ytterligare fokus på ekonomin av kulturella varor. 

Chengbing (2011) beskriver att konsumentkultur är en företeelse i populärkulturen i dagens 

samhälle och berättar att den speglar konsumtionen som en ekonomisk handling vilken bidrar 

till förändring i konsumenternas beteende. 

 

Kozinets (2001) definierar termen konsumentkultur som ett sammanlänkat system av 

kommersiellt producerade bilder, texter och föremål. Detta sammanlänkade system 

använder grupper genom att bygga och överlappa, och till och med motstridiga praxis, 

identiteter och betydelser, för att skapa en kollektiv känsla av deras miljöer för att kunna 

orientera sina medlemmars erfarenheter och liv. Arnould och Thompsons (2005) menar att 

consumer culture theory (CCT), representerar en mångfald av olika teoretiska ansatser och 

mål för forskning. Dock har CCT-forskare en gemensam teoretisk inriktning i sina studier av 

kulturell komplexitet, där kulturen ses som ett homogent system av kollektivt delade 

meningar och betydelser, levnadssätt och förenande värderingar delas av en viss grupp i 

samhället. Författarna berättar även att CCT utforskar den ojämna fördelningen av betydelser 

och den mångfald av överlappande de kulturella grupperingar som finns inom den bredare 

sociohistoriska ramen för globalisering och marknadskapitalismen. Således betecknar 

konsumtionskultur ett socialt arrangemang där relationerna mellan den existerade kulturen 

och sociala resurser samt mellan meningsfulla levnadssätt och de symboliska och materiella 

resurser som de är beroende av, förmedlas via marknader. Arnould och Thompsons (2005) 

menar att konsumentkulturen är komplex och kan liknas vid ett spel där individer 

improviserar inom ramar för reglerna. Konsumentkulturen och marknadsideologin förmedlar 

och ramar in konsumenternas känslor och tankar vilket gör vissa beteendemönster mer troliga 

än andra. Konsumtion- och innehavspraxis, särskilt deras hedoniska, estetiska och rituella 

dimensioner, har kanske varit de mest studerade konstellationerna av företeelser som kan 

identifierats med CCT-traditioner. Även om dispositionspraxis har fått jämförelsevis mindre 
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uppmärksamhet, menar Arnould och Thompsons (2005) att CCT-studier visat att dessa 

principer spelar en viktig roll i konsumenternas förhandlingar om roll och identitet 

övergångar. Mer generellt har CCT-forskning fortfarande betonat den produktiva aspekten av 

konsumtion. Enligt Grayson och Martinec (2004) undersöker CCT hur konsumenterna aktivt 

omarbetar och förändrar symboliska underliggande betydelser kodade i reklam, varumärken, 

detaljhandeln eller materiella varor. Detta för att ge uttryck åt sina personliga och sociala 

förhållanden samt för att främja sina identiteter och livsmål. Mick och Buhl (1992) beskriver i 

sin forskning att konsumenter omtolkar annonser utefter sina egna livssituationer snarare än 

att känna press att anpassa sig till en viss ideologisk representation och status.  

 

Featherstone (1990) har identifierat tre huvudsakliga perspektiv inom konsumentkultur. Det 

första perspektivet författaren tar upp är produktionen av konsumtionsperspektiv. Detta 

perspektiv representerar den kultur som utvecklas kring ansamlingen av varor som leder till 

större manipulation och kontroll. Det andra perspektivet som tas upp är det sätt varorna är 

variabelt för att skapa distinktioner och förstärka sociala relationer. Det tredje perspektivet 

författaren presenterar undersöker de känslomässiga och estetiska njutningar, önskningar och 

drömmar som genereras, i synnerhet i platser av konsumtion och konsumentkultur.  

 

Arnould och Thompsons (2005) forskning kring konsumentkultur belyser att den verkliga 

världen, för en viss konsument, är varken enhetlig, sluten men inte heller öppet rationell. CCT 

forskning visar att många konsumenters liv är uppbyggda kring olika verkligheter och att de 

använder konsumtion för att uppleva verkligheten som kopplad till fantasier, önskningar, 

estetik och identitetsspel vilken skiljer sig dramatiskt från det vardagliga. Även Chengbing 

(2011) talar konsumentkultur som handlar om att konsumtion blir till något mer än ren 

förbrukning. Författaren berättar istället att konsumtionen blir en livsstil, vilket i sig är ett sätt 

för människor att uttrycka sin personlighet. Författaren menar därmed att konsumentkulturen 

har lett till att människor tillåts att bygga en livsstil som skapar tillfredsställelse utifrån deras 

konsumentbeteende. Arnould och Thompson syftar till att detta har bidragit till det många 

kallar för konsumtionssamhället. 

 

Kishel (2010) har forskat om konsumentbeteende, och menar att konsumenters beteende och 

kultur har inflytande på deras inköpsvanor samt att ålder, kön och social klass påverkar 

konsumenternas preferenser. Evans (1989) talar om konsumentbeteende och hur olika 

självuppfattningsteorier fungerar i modebranschen. Författaren nämner också att mode ofta 

handlar om projicering av bilder på hur konsumenterna ska se sig själva, och att förnyelse och 

innovation därmed är en viktig faktor i modeindustrin. Chengbing (2011) menar att 

konsumtion uppfyller de behov och önskningar som människor har. Författaren beskriver 

även att varans förmåga att tillgodose behov och önskemål vid användning skapar värde hos 

produkten. 

 

Mängden forskning som finns på den process som sker på kulturell överföring har enligt 

Tendall (1976) lett till ett intresse för teorier om den process där individer lär sig att bli 

medlem i en kultur. Författaren anser även att ingen forskare eller grupp av forskare har 

kunnat skapa ett teoretiskt system som beskriver, förklarar, eller förutsäger den process där 

individer blir medlemmar i en kultur. Enligt Morin (2013) kan en kultur inte överföras på ett 

enkelt sätt från en individ till en annan. Det anses att en överföring kräver individuell övning 

genom att exempelvis observera andras rörelser och beteende. 
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1.3 Problemdiskussion: Företagens ansvar  
 
Dagens ökade kulturella- och sociala tryck samt den lagstiftning som råder kring hållbarhet, 

menar Brocke, Recker och Seidel (2013) leder till ökat ansvar för företag att uppmärksamma 

hållbarhet. Kellner, Lietke, Toporowski, Weise, och Zielke (2012) beskriver att detaljister har 

ett extra stort ansvar vad gäller hållbarhetsfrågor, då de är mellanhänder mellan konsumenter 

och producenter, i synnerhet stora företag eftersom de ofta har en hög kontrollnivå. 

Författarna påpekar även att forskning som publicerats angående hållbarhet inom 

detaljhandeln fortfarande är färsk men växer och lär växa inom den nära framtiden. 

 

Trots den fortsatta automatiseringen av detaljhandel menar Drake-Knight (2012) att många 

köpprocesser är beroende av interpersonell kommunikation med butiksanställda. Talad och 

skriftlig kommunikation i detaljhandelsföretag är därför viktig för kvaliteten på 

kundupplevelsen.  

 

Meijkamp (1998) beskriver att många orsaker till de befintliga miljöproblemenen är nära 

relaterade till enskilda konsumenters beteende. Som reaktion mot detta samhällsproblem 

uppstår frågan hur ett konsumtionsbeteende kan förändras för att minska miljöpåverkan. 

Författaren beskriver att konsumenters beteende kan förändras och bli mindre skadliga för 

miljön genom utveckling och framgångsrik marknadsintroduktion av innovativa produkter 

och tjänster. Med hjälp av innovativa produkter och tjänster har industrin en nyckelroll att 

spela, vilket gör det möjligt att ingripa i nuvarande “ohållbara” konsumtionsmetoder för att 

säkerställa alternativ till enskilda konsumenter. Meijkamp (1998) menar att förändringar i 

konsumenternas beteende kan förverkligas genom att skapa innovativa produkter och tjänster 

som underlättar en ny konsumtionspraxis. Med detta koncept är företag inriktade på 

nytänkande och optimering av produkter, resurser som energi och förbrukningsmaterial och 

de egna konsumtionsaktiviteterna. Slutligen säger Meijkamp (1998) att optimering av en viss 

konsumtionspraxis slutligen resulterar i en förbättring av miljöeffektiviteten, vilket innebär att 

samma funktion produceras men med mindre miljöpåverkan.  

 

Swanson och Zhang (2012) beskriver att arbetet med hållbarhet varierar från företag till 

företag och framträder på olika sätt. Vissa företag ser över sina affärsmodeller och processer 

som ett verkligt engagemang i ett hållbart arbete, medan andra tolkar en hållbar verksamhet 

som ett företag som kommer att överleva de kommande tio åren. Hahn (2011) bygger vidare 

på detta och menar att företag och branschorganisationer definierar hållbarhet på olika sätt. 

Dock brukar dessa bygga på vissa allmänna egenskaper, där de flesta karakteriseringar 

tenderar att betrakta hållbarhetsfrågan som ett frivilligt arbete utöver vad som krävs enligt lag. 

Företaget anpassar sitt sociala ansvar som ett integrerat socialt och miljömässigt 

hänsynstagande på frivillig basis. Modeföretaget Nudie (Nudie jeans Co. 2014) är ett 

typexempel på företag som arbetar med hållbart mode och hållbar konsumtion. Genom 

Nudies arbete med hållbarhet vill företaget uppnå en förändring i det konsumtionsbeteende 

som råder idag. Företaget vill skapa ett beteendemönster hos konsumenterna genom att 

överföra sina egna värderingar och kultur gällande hållbar utveckling till kunderna. 

 

Meijkamp (1998) talar om hållbara tjänster som en intressant teoretisk idé men ser att det 

fortfarande saknas empirisk bekräftelse. Exempelvis har tillämpningen av hållbara strategier 

inte bevisats leda till minskad miljöpåverkan. Meijkamps (1998) inställning till begreppet 

hållbara tjänster är därför att denna strategi behöver testas ytterligare i den empiriska 

verkligheten för att fastställa möjligheterna att förändra konsumenters beteende. 
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1.4 Syfte och frågeställningar   
 
Syftet med studien är att undersöka om jeansköpare efterlever den hållbarhetskultur ett 

modeföretag kommunicerar samt undersöka om företagets jeansköpare har kännedom om 

företagets hållbarhetskultur.  

 

För att besvara vårt syfte har vi ställt följande frågor: 

 

 Hur avspeglar jeansköpares beteende företagets kultur?  

 Vad vet jeansköpare angående företagets kultur?  

 Hur kommuniceras företagets kultur ut till jeansköpare? 
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2. Teoretisk referensram 

 

Inom marknadsföring finns det flera olika teorier och modeller som handlar om att beskriva 

och skapa förståelse för konsumentkultur och dess innebörd på konsumtionssamhället. I vår 

studie har vi använt oss av McCrackens (1986) modell över hur mening skapas och överförs 

inom en kulturellt konstituerad värld och försökt skapa en bild i hur överföring av mening 

skapas inom en kultur. Kapitlet avslutas med en modifierad modell som ligger till grund för 

hur vi analyserar vårt empiriska material.   

 

2.1 Konsumentkultur 
 
I vår tolkning av McCrackens (1986) modell framgår det att kulturellt meningsskapande har 

en viktig betydelse för det konsumtionssamhälle som råder idag. Det kulturella 

meningsskapandet rör sig kontinuerligt från en plats till en annan, först från den kulturella 

världen av konsumtionsvaror vilken sedan når den enskilde konsumenten. För att detta ska bli 

möjligt finns det i modellen olika verktyg såsom reklam, modesystem och fyra 

konsumtionskanaler som styr denna rörelse. Arnould och Thompson (2005) har forskat kring 

konsumentkultur och undersökt hur konsumenterna bearbetar och förändrar symboliska 

betydelser som bland annat finns i reklam, varumärken och detaljhandeln. Chengbing (2011) 

beskriver konsumentkultur som en företeelse av populärkultur i dagens samhälle. Författaren 

menar att konsumentkultur dels speglar konsumtion som en ekonomisk handling men även 

förändringar i konsumenternas beteende. Arnould och Thompson (2005) berättar att 

konsumenter bearbetar dessa intryck från reklam, varumärken och detaljhandeln vilket enligt 

författarna skapar identiteter som främjar deras livsstil och mål. Författarna betonar att detta 

perspektiv bidrar till att marknaden påverkar konsumenter till att bygga individuella och 

kollektiva identiteter. Nayeem (2012) beskriver kultur som en påverkande faktor i mänskligt 

beteende. Kultur är en uppsättning av beteendemönster som överförs till medlemmar inom 

samma kultur som enligt författaren kan vara ett visst samhälle, likheter i språket eller lika 

värderingar.   

 

I den sociala världen finns ett flertal olika betydelser för kultur och det är med hjälp av både 

kollektiva och individuella insatser av designers, företag, annonsörer och konsumenter som 

gör detta möjligt. McCrackens (1986) modell visar den klassiska vägen för den kulturella 

rörelsen. Modellen visar att det är den kulturella världen som påverkar konsumtionsvarorna, 

och att dessa sedan överförs till konsumenterna. Den kulturella världen beskrivs med att 

fastställa tre bestämda platser där kultur förekommer. Dessa tre platser är den kulturella 

världen, konsumtionsvaror och den individuella konsumenten. Den kulturella överföringen 

sker i en bana av två punkter, världen till konsumtionsvaror och konsumtionsvaror till 

konsument. I McCrackens (1986) modell illustreras detta genom att beskriva dessa relationer 

och genom att analysera banans betydelse. För att förstå och uppskatta det kulturella 

meningsskapandet i konsumtionssamhället bör två aspekter i det moderna samhället belysas. 

McCrackens (1986) modell visar att ett sådant perspektiv uppmuntrar omvärlden att se 

konsumenter och konsumtionsvaror som en vägstation för mening (way-stations of meaning). 

Perspektivet bidrar till fokus på strukturella och dynamiska egenskaper som konsumtion har 

men som inte alltid lyfts fram. Den andra aspekten modellen lyfter fram är att den rörelse som 

finns mellan de olika platserna som kultur finns på, bidrar till att reklam, konsumtionsritualer 

och modevärlden ses som instrument. Dessa instrument bidrar till att få kulturen i rörelse. 

Instrumenten gör att människor i dagens samhälle uppmuntras att medge att kultur bidrar till 

konsumtionssamhället vilken ger samhället en flexibilitet. 
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Modifierad modell med översättning av oss författare (McCracken, 1986, s. 72). 

 

2.2 Platser av kulturell innebörd - Den kulturellt konstituerade 
världen 
 
Den kulturella platsen som når konsumtionsvarorna är i McCrackens (1986) modell hämtade 

från den kulturellt konstituerade världen. Världen består av vardagliga erfarenheter och 

påverkar människors sinnen och beteenden. Caws (1996) beskriver att varje kulturell värld 

kommer till stånd inom en fysisk horisont och genom fysiska personer. Den kulturella världen 

är begränsad av vissa strukturer och funktioner som exempelvis språk. Kultur påverkar den 

konstituerade världen på två olika sätt, som en lins och som en skiss. En lins bidrar till hur 

konsumenter tar till sig kulturen och en skiss i kulturen kartlägger människors aktiviteter. 

Upplevelsen genom linsen bestämmer hur kulturen i världen uppfattas medan kultur som en 

skiss påverkar och formar mänskliga ansträngningar, vilket är det som påverkar världen. I 

modellen av McCracken (1986) sammanfattas det hela med en förklaring av att kultur utgör 

världen genom att förse den med mening, denna mening kan beskrivas i termer av två 

begrepp; kulturella kategorier och kulturella principer.  

 

2.3 Kulturella kategorier  
 
I vår tolkning av McCrackens (1986) modell utgör de kulturella kategorierna de 

grundläggande faktorerna för att skapa kulturellt meningsskapande. Dessa representerar i sin 

tur de grundläggande avgränsningar som en kultur använder för att dela upp den konstituerade 

världen. De kulturella kategorierna utgörs av tid, rum, natur och konsumenter som är det 

centrala i kategorierna. Dessa kategorier skapar tillsammans ett system av avgränsningar som 

organiserar världen. Författarna Applbaum och Jordt (1996) beskriver de kulturella 

kategorierna som en uppsättning av värderingar, attityder och symbolik för sociala relationer. 

I vår tolkning av McCrackens (1986) modell skapar varje kultur sin egen vision av den 

konstituerade världen, där regler och fenomen är socialt accepterade i en kultur men kan ses 

som orimliga i en annan. Varje kultur har en uppsättning priviligierade termer, dessa termer är 

för de som ingår i kulturen inget främmande och det mesta förefaller normalt. Utanför sin 

kultur i respektive kategori finns det ingen ordning, inget system, inget säkert antagande och 
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ingen klar förståelse för främmande kulturer. McCrackens (1986) modell visar detta genom 

att varje kategori investerar i den konstituerade världen med sin speciella betydelse och 

kultur, och det är från denna värld som konsumtionsvaror formas av ett kulturellt 

meningsskapande. 
 

2.4 Kulturella principer 
 

Det kulturella meningsskapandet består enligt modellen av McCracken (1986) även av 

kulturella principer. Principer utgör en samling idéer och värderingar samt avgör hur 

kulturella fenomen organiseras, utvärderas och tolkas. De kulturella kategorierna utgör en 

kulturs uppdelning av världen i olika fack, medan kulturella principer är idéer som bidrar till 

att en segmentering sker. I McCrackens (1986) modell är kulturella principer antaganden som 

gör att alla kulturella företeelser kan särskiljas och rangordnas. De kulturella principerna men 

även de kulturella kategorierna är baserade på materiell kultur, främst konsumtionsvaror. I vår 

tolkning av McCrackens (1986) modell bidrar de idéer som finns inom de olika kulturerna till 

att handling sker i det sociala livet. Dessa idéer kommer mestadels ifrån konsumtionsvaror. I 

modellen är de kulturella kategorierna och de kulturella principerna likvärdiga och deras 

uttryck i varor ömsesidiga. Varor är därmed oförmögna att ha betydelse av ensam karaktär 

utan representeras alltid av både kulturella principer och kategorier. 

 

2.5 Reklam 
 

I McCrackens (1986) modell beskrivs reklam som ett instrument för meningsöverföring från 

den konstituerade världen till konsumtionsvaror. Målet är att föra samman konsumtionsvaror 

med den konstituerade världen inom ramen för en särskild annons, så att läsaren skymtar en 

likhet mellan dessa två element. Buchanan-Oliver och Bulmer (2014) bygger vidare på 

McCrackens modell, att reklam-och skrivkunnighet i annonser tyder på att individen arbetar 

aktivt med att ta till sig reklamen för att kunna skapa en unik tolkning av varumärket. I 

modellen av McCracken (1986) är det sätt varumärkesberättelsen fortskrider beroende på 

användningen av varumärket. Berättelsen måste ha en tolkande innebörd och betydelse för 

konsumentens livsstil. När den symboliska likheten etableras framgångsrikt, tillskriver läsaren 

egenskaper till konsumtionsvaran individen vet existerar i den kulturellt konstituerade 

världen. De kända egenskaperna från denna värld kommer således ha sin tillhörighet i de 

okända egenskaperna hos konsumtionsvaror, därmed har en transport av meningsöverföring 

åstadkommits. Att transportera mening från den konstituerade världen till konsumtionsvaror 

är en komplicerad process och kräver detaljerad framställning. Det finns ett brett spektrum av 

områden att välja mellan i den kulturellt konstituerade världen. 

 

I McCrackens (1986) modell utgör reklam en kreativ process där utformandet av annonser 

mestadels görs genom inblick och känsla, snarare än uträkningar. Eftersom utformandet av 

annonser är en kreativ process skapas den på både medvetna och på omedvetna plan. För att 

summera detta finns en mängd olika valmöjligheter som skapas av de nätverk som existerar i 

de kulturella kategorierna och principerna. Författaren menar att dessa valmöjligheter utgör 

och konstituerar en kulturs värld. Reklam i form av visuellt material används och utnyttjas för 

att ge läsaren möjlighet att skymta en likhet mellan två element, värld och objekt. Reklamen 

måste kunna kombinera dessa två element för att främja och uppmuntra en metaforisk 

identifikation med den blivande konsumenten. Enligt McCrackens (1986) modell måste 

världen och konsumtionsvaran vara i en harmonisk balans. När läsaren uppfattar denna 

harmoni och likhet efter exponering, har en process av meningstransport ägt rum förklarar 

författaren. Konsumtionsvaran har skapat en kulturell mening och innebörd vilket den tidigare 
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inte gjorde. Visuella bilder och verbalt material antar ett särskilt samband i 

överföringsprocessen menar författaren. Det är i första hand den visuella aspekten av en 

annons som förenar den konstituerade världen och konsumtionsvarorna. Det verbala 

materialet fungerar som en nödvändighet enligt McCrackens (1986) modell, som instruerar 

åskådaren/läsaren och tydliggör vad som redan är underförstått i det visuella. Texter uttrycker 

det som redan är underförstått i bilder och innehåller anvisningar om hur den visuella delen av 

annonsen ska tolkas. McCrackens (1986) modell framhåller att det är läsaren som är den 

slutliga författaren i överföringsprocessen. Det är upp till läsaren, som är en viktig deltagare i 

processen, att se likheter och verkställa överföringen av meningsfulla egenskaper från den 

konstituerade världen till konsumtionsvarorna. Reklam är en kanal där meningsöverföring 

sker och där konsumtionsvaror kontinuerligt bildar nya meningar. 

 

2.6 Modesystem 
 

Modesystem jämförs med reklam i modellen av McCracken (1986) men enligt författaren är 

modesystemet ett mer komplicerat instrument för överföring av mening. Modesystemet har 

fler källor till mening där bland annat media har en stor roll och styr kommunikationen. En 

del av denna komplexitet kan fångas genom att modevärlden använder tre olika sätt för att 

överföra mening från den konstituerade världen till konsumtionsvarorna. Modesystemet tar 

nya klädstilar och associerar dem med etablerade kulturella kategorier och principer, och 

flyttar därmed meningen från konstituerade världen till konsumtionsvarorna. Enligt 

McCrackens (1986) modell skapar modesystemet nya kulturella meningar genom att uppfinna 

eller förfina existerande kulturer, och uppmuntrar förbättringen av kulturella kategorier och 

principer. Modesystemet kan även ingripa i en radikal reform av kulturellt meningsskapande, 

där det västerländska industrisamhället är föremål för ständigt genomgripande förändringar. 

Den västerländska kulturen har tendenser att medvetet och systematiskt förändras, den är där 

av villig att acceptera och främja de radikala förändringarna. McCrackens (1986) modell 

beskriver dessa förändringar som ett resultat av mänskliga ansträngningar och effekten av 

anonymt sociala krafter. Det är ingen överdrift att säga att det västerländska samhället kräver 

förändring för att driva vissa ekonomiska, sociala och kulturella sektorer enligt författaren. 

Blacks (2009) teorier beskriver mode som ett system i motsats till myten om improvisation, 

påhitt och fantasi. Det centrala syftet med idén om modesystemet är att avgöra vilka de 

avvikande komponenterna i modeindustrin är. Detta för att se hur “det komplexa nätverket av 

relationer” kan ansluta sig till olika kulturer för att sedan bilda en helhet. 

 

2.7 Platser av kulturell innebörd: Konsumtionsvaror 
 

Konsumtionsvaror som kläder, skor och heminredning utgör i McCrackens (1986) modell 

platsen för kulturellt meningsskapande. Konsumtionsvaror fungerar som media för uttrycket 

av den kulturella betydelse som utgör vår värld. Att varor har en kulturell innebörd för 

konsumenten är i en del fall uppenbart men ibland kan betydelsen vara dold. Applbaum och 

Jordts (1996) teorier kring marknadsförare är att dessa ibland försöker manipulera hela miljön 

kring en kategori och användandet kring konsumtionsvarorna, för att främja efterfrågan på 

produkten. McCrackens (1986) modell visar att det i en del fall händer att konsumenter 

medvetet ser och manipulerar kulturella innebörder, såsom statusen av en konsumtionsvara. 

Däremot händer det lika ofta att konsumenten endast känner till den kulturella betydelsen av 

en konsumtionsvara under särskilda omständigheter. Chengbing (2011) har forskat vidare på 

ämnet och menar att det beror på huruvida en konsumtionsvara räcker för att tillgodose behov 

och önskemål beroende på om den skapar värde genom sitt användande eller inte. Till viss del 

bestäms värdet av konsumtionsvaran genom det värde användandet ger konsumenten.  
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2.8 Instrument av värde-överföring: Vara till konsument 
 

McCrackens (1986) modell visar hur meningen i konsumtionsvaran förflyttar sig till livet hos 

konsumenten. För att beskriva denna process används en uppsättning instrument för 

meningsöverföring. Dessa instrument kan kvalificera sig som en slags symbolisk handling 

eller ritual. Ritual är en social handling som syftar till att manipulera kulturell betydelse med 

kollektiv och individuell kommunikation och kategorisering som syfte. Ritual är ett kraftfullt 

och mångsidigt verktyg för manipulation av kulturellt meningsskapande. Ritualer är enligt 

Rooks (1985) en typ av uttrycksfull och symbolisk aktivitet som konstrueras av flera 

beteenden som förekommer i en fast, episodisk sekvens och att dessa tenderar att upprepas 

över tiden. Rituella beteenden ageras genom ett dramatiskt manus och utförs med formalitet, 

allvar och inre styrka. McCrackens (1986) modell beskriver fyra typer av ritualer som 

används i detta syfte; utbyte, innehav, omvårdnad och försäljning. Var och en av dessa ritualer 

representerar olika stadier i en mer generell process där mening förflyttas från 

konsumtionsvaror till individuell konsument. 

 

Innehavsritualer i McCrackens (1986) modell betecknar det konsumenter gör och spenderar 

tid på, exempelvis att rengöra, diskutera, jämföra, och visa upp många av sina ägodelar. 

Genom jämförelse, reflektion, och diskussion kring en produkt kan konsumenten få känslan 

av att varan är hans/hennes egen skapelse. Det är värt att observera innehavsritualer, speciellt 

hos de som ägnar sig åt att personifiera objekt. Handlingen av personifiering är ett försök att 

överföra mening från individens egen värld till den nya erhållna varan. I själva verket blir 

detta en slags förvandling från en avlägsen, opersonlig massproducerad process, till en 

personlig ägodel som tillhör och talar för en specifik individ. 

 

Utbytesritualer i modellen av McCracken (1986) beskriver en förflyttning av varor och 

existerar ofta vid födelsedagar och vid jul, då en part väljer och köper varor till en annan part. 

Denna förflyttning av varor kan även vara en förflyttning av meningsfulla varor och 

egenskaper. 

 

Rooks (1985) identifierar vardagliga ritualer med personlig omvårdnad och författaren 

beskriver att denna ritual kan ha stor betydelse för konsumenten, den är mycket mer än 

oreflekterade vanor. McCrackens (1986) har byggt vidare på detta genom att beskriva denna 

ritual som en omvårdnadsritual. I McCrackens (1986) modell beskrivs det kulturella 

meningsskapandet hos vissa konsumtionsvaror med ömtålig natur. Som ett resultat av detta 

måste konsumenten hämta kulturell mening från dess ägodelar vid upprepade tillfällen. Då en 

kontinuerlig process av mening förflyttas från vara till konsument, kommer konsumenten 

mest sannolikt tillgripa en omvårdnadsritual. Syftet med denna ritual är att göra varorna 

personliga för att kunna anpassa sig till den individuella konsumentens identitet och kultur. 

Konsumenten tar fram de meningsfulla egenskaperna hos varan för att förstärka sin personliga 

identitet. En omvårdnadsritual förser konsumtionsvaran med mening som sedan kan överföras 

till konsumenten och på så vis skapa en kulturell betydelse hos konsumenten. 

 

Försäljningsritualer betecknar i modellen av McCracken (1986) att konsumenter upprättar 

mening i konsumtionsvaror och ser dessa källor av mening i personliga termer, då de 

associerar konsumtionsvarorna med deras egna personliga egenskaper. Förvirringen mellan 

konsumtionsvara och konsument uppmuntrar användandet av försäljningsritualen. 

Försäljningsritualer används för två ändamål. Båda ändamål antyder på att innebörden av 

dessa varor kan överföras, förändras eller faktiskt förloras då varorna byter ägare. 
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2.9 Konsumentidentitet 
 

Arnould och Thompsons (2005) beskriver konsumentkultur på ett sätt där konsumenterna är 

delaktiga i marknadsföringen genom olika marknadsföringsgenererade material. Det 

frambringar enligt författarna ofta en diversifierad och splittrad självkänsla hos individen. 

Den naturliga utgångspunkten till konsumentkultur är marknaden som består av mytiska och 

symboliska resurser där människor, även de som saknar resurser för att delta i marknaden som 

en fullvärdig konsument, bidrar till att konstruera berättelser om identitet. Att finna sin 

identitet som konsument är en fokuserad process, som kan präglas av konflikter, inre 

motsättningar, ambivalens och även patologi. Enligt Buchanan-Oliver och Bulmer (2014) 

finns det starka bevis för att konsumtion av varumärken och den kulturella symboliken kring 

varumärken har en betydande roll i uttryck av självidentiteten och att främja gemenskap. 

Författarna nämner även att det är företaget i sig som skapar ett varumärke men att det är 

konsumenterna som skapar berättelser, betydelser och värderingar kring varumärket. Arnould 

och Thompson (2005) tar upp att konsumenterna väljer att använda strategier för att kopiera 

andras identiteter gällande varumärken, utan att nödvändigtvis göra avkall på sin egen 

identitet. 

 

Niinimäki (2010) beskriver att individen i ett flytande samhälle behöver en pågående 

konstruktion av sig själv. Denna förändringsprocess är full av begär, frestelser och 

förbrukningsvaror, vilket gör att förändringen av kläder, stil och mode är oundviklig. 

Författaren talar även om att företagen bör komma på nya sätt att bedriva designprocesser 

tillsammans med konsumenter för att möta de behov som finns och på så sätt ge produkten ett 

större djup. Vilket skulle ge större värde till produkten, förlänga produktens livslängd och 

därmed sakta ner modecykeln. Enligt Niinimäki (2010) är en längtan efter en viss livsstil en 

av de mer betydande faktorerna vid inköp av varor, att konstruera en identitet genom vissa 

konsumtionsvaror, symboler och varumärken. Författaren beskriver att vardagliga rutiner och 

beslut bygger upp och skapar en livsstil. Ett exempel författaren tar upp här är att gröna 

konsumenter utgör en viss livsstil och vill vara en viss typ av person. 

 

2.10 Studiens analysmodell  
 
Utifrån den teoretiska referensramen framgår det att kulturellt meningsskapande har en viktig 

del i dagens konsumtionssamhälle och meningsöverföring kan ske på flera olika sätt. För att 

överföra den kulturella meningen som finns krävs ett samspel mellan företag och 

konsumenter, till hjälp för att lyckas med denna överföring har företagen diverse instrument. 

Olika ritualer används då mening ska förflyttas från konsumtionsvaran till livet och 

verkligheten hos konsumenterna. 
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Modifierad modell med översättning av oss författare, (McCracken 1986, s. 72). 

 

I vår uppdaterade version baserad på McCrackens (1986) modell, är företaget Nudie Jeans Co. 

den kulturellt konstituerade världen, och jeans är konsumtionsvaran. Reklam och modesystem 

förmedlar företagets värde och innebörd av dess kultur, som de sedan vill överföra till 

jeansen. Jeansen blir i sin tur en möjlig källa till överföring av mening och betydelse för 

jeansköparen. Av de fyra ritualer som finns beskrivna i McCrackens (1986) modell, har vi 

valt att i vår studie ha fokus på omvårdnadsritualer och försäljningsritualer. 

Försäljningsritualen sker i samband med att företaget säljer jeansen, vilket kan skapa en 

överföring av mening av företagets värde och budskap till jeansköparen. I omvårdnadsritualen 

kan jeansköparen skapa mening genom att göra jeansen personliga, och därmed förstärka sin 

identitet.  
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3. Metod 

 

Metodkapitlet redogör för studiens utgångspunkt och tillvägagångssätt för vår datainsamling, 

som ligger till grund för vårt syfte och vår problemställning.   

 

3.1 Studiens design 
 
För att uppfylla studiens syfte behövde vi två typer av material, dels faktabaserat material att 

beskriva Nudies kultur, dels subjektivt material för att ta reda på hur jeansköpare efterlever 

den hållbarhetskultur som Nudie kommunicerar. Nudie är ett bra exempel på företag som 

arbetar med att få deras kundkrets att agera hållbart, och på så sätt göra det till deras kultur. I 

den första delen av studien som handlar om företaget, gjordes en intervju med en representant 

från företaget, vilket hjälpte oss att kartlägga Nudies kultur. I den andra delen som handlar om 

jeansköpare behövde vi subjektivt material i form av intervjuer, för att ta reda på hur 

jeansköpare beter sig, och vad de vet om företagets kultur. Baserat på vårt empiriska material 

modifierade vi studiens analysmodell för att illustrera hur Nudies hållbarhetskultur överförs 

till jeansköparna.  

 

3.2 Intervjuer 
 

Vi har genomfört en ostrukturerad intervju med retail coordinator på Nudie. Enligt Bryman 

och Bell (2011) kännetecknas en ostrukturerad intervju av att forskaren har en lista med 

ämnen under intervjutillfället. I denna studie utformades intervjun med fyra stycken ämnen 

om konsumentkultur Syftet med denna intervju var att få förståelse för Nudies kultur och hur 

den kommuniceras till deras jeansköpare. Författarna beskriver ostrukturerade intervjuer med 

att det finns möjligheter att flyta ut från det intervjumanus som används i strukturerade 

intervjuer. I en ostrukturerad intervju finns det möjlighet att ställa nya frågor samt olika typer 

av följdfrågor, vilket är syftet i vår undersökning där tanken är att respondenten ska kunna 

uttrycka sig fritt kring företagets syn på ämnet, vilket kan leda till nya frågor/följdfrågor. 

Denna metod bidrog till djupgående information om företagets kultur och studiens syfte 

uppfylldes.  

 

Intervjun med retail coordinator ägde rum på Nudies huvudkontor1, och tog cirka 54 minuter 

att genomföra. Eftersom retail coordinatorn är en länk mellan butiker och huvudkontor var 

personen i fråga en lämplig kandidat för vår studie, då han hade en helhetsbild av företagets 

kultur. Intervjun dokumenterades genom inspelning via röstmemo på iPhone med hjälp av två 

mobiltelefoner. Intervjuare 1 hade ansvar att presentera de teman2 som låg till grund för 

intervjun, och Intervjuare 2 och 3 hade ansvaret att ställa följdfrågor till respondenten. De 

teman som låg till grund för intervjun gav respondenten ett stort spelrum att uttrycka sig fritt 

angående ämnena, vilket var målet med intervjun då vi inte ville vilseleda respondentens svar. 

Respondenten var engagerad och insatt i vårt ämne, vilket gjorde det lättsamt att genomföra 

intervjun, samt att samla in den information som behövdes för att uppfylla vårt syfte med 

studien.  

 

Det uppstod svårigheter när respondenten flöt ut och pratade utanför temat men detta löstes 

genom att Intervjuare 2 och 3 ställde följdfrågor som ledde respondenten tillbaka i rätt 

riktning. Mot slutet av intervjun blev vi avbrutna en kort stund men det påverkade inte 

                                                           
1 Västra hamngatan 6, 411 17 Göteborg 
2 Se bilaga 
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intervjun negativt eftersom vi fått svar på det vi ville få svar på under intervjun. Eftersom 

respondenten hade en god ton och vänligt bemötande kände vi oss bekväma i samtalet, vilket 

gjorde att intervjun fick ett bra flyt. Det var en lugn och trivsam miljö på Nudies kontor.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) kännetecknas en semistrukturerad intervju av att forskaren har 

en lista med frågor på specificerade ämnen som ska täckas, något som ofta kallas för en 

intervjuguide. Författarna berättar dock att respondenten har stort spelrum över hur han/hon 

vill svara och de frågor som ställs blir inte alltid så som de är uppställda i guiden. I denna 

studie användes en intervjuguide med utvalda ämnen tillsammans med följdfrågor till 

respektive ämne. 

Syftet med de semistrukturerade intervjuerna som metod var att få förståelse över hur 

jeansköpare tar till sig av den information Nudie kommunicerar angående deras kultur. Vi 

ville även få kunskap om jeansköparnas beteende avspeglar företagets kommunikation och 

hållbarhetskultur. Bryman och Bell (2011) beskriver att processen i semistrukturerade 

intervjuer är flexibel, vilket var positivt för vår studie då jeansköparna hade olika mycket 

kunskap om ämnet. Jeansköparna fick även spelrum att uttrycka sig fritt och ta upp saker som 

de kände var relevanta. Den semistrukturerade intervjun har fördelar och nackdelar. En fördel 

Bryman och Bell (2011) beskriver är den frihet som finns vid intervjutillfället då 

respondenten får stor chans att uttrycka sina åsikter fritt. Den flexibilitet som fanns vid de 

semistrukturerade intervjuerna var en fördel eftersom jeansköparna kunde påpeka saker vi i 

vår undersökning tidigare inte reflekterat över. 

 

Intervjuerna med Nudies jeansköpare gjordes enskilt med varje person på olika orter3 och tog 

mellan 9-15 minuter. De personer som deltog i studien valdes ut genom ett teoretiskt urval, 

där kontrollfrågan: Har du någon gång ägt ett par Nudie jeans? ställdes. Kontrollfrågan 

ställdes till cirka 40 personer och av dessa var det 13 stycken som uppfyllde kriteriet för 

studien. Av de 13 intervjuer som genomfördes var fem stycken tjejer och resterande killar. 

Intervjuerna dokumenterades genom inspelning via röstmemo på iPhone med hjälp av en 

mobiltelefon. Eftersom vi inte hade möjlighet att delta i alla intervjuer delades 

intervjutillfällena upp mellan oss intervjuare. Dock genomfördes tre stycken intervjuer 

gemensamt vilket var fördelaktigt då vi enklare kunde täcka vissa områden. Dessa tre 

intervjuer genomfördes även i ett relativt tidigt stadie, för att ge oss erfarenhet inför våra 

enskilda intervjuer. Vi lade stor vikt vid att jeansköparna skulle få uttrycka sig fritt kring det 

aktuella ämnet under den semistrukturerade intervjun men hade även följdfrågor i beredskap.  

 

 
3.3 Metodreflektion   
 

Bryman och Bell (2011) framhåller att det kan vara lätt att blanda ihop validitet med 

reliabilitet, trots att de är två vilt skilda begrepp. Författarna berättar att det har funnits 

diskussioner angående dessa begrepps relevans för kvalitativa studier. 

 

Bryman och Bell (2011) beskriver att validitet handlar om huruvida man mäter det man sagt 

att man ska mäta. Detta kan delas upp i extern och intern validitet. Med intern validitet menar 

författarna hur väl forskarnas observationer och de teoretiska idéer som utvecklas matchar. 

För att undersökningen skulle kunna uppnå intern validitet har vi kontinuerligt sett över de 

frågeställningar som studien är uppbyggd på. Den teoretiska referensramen har skapats med 

                                                           
3 Göteborg, Härryda, Borås och Malmö 
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stark källkritik, där endast relevant forskning tagits med. Extern validitet är däremot svårare 

att uppnå i en kvalitativ undersökning enligt Bryman och Bell (2011), på grund av att de ofta 

är relativt små. Enligt författarna handlar dock extern validitet om till vilken grad resultaten 

kan bli generaliserade i olika sociala sammanhang. 

 

Reliabiliteten enligt Bell och Bryman (2011) kan i en kvalitativ uppsats vara svår att uppnå 

och begreppet har skild betydelse än i kvantitativ uppsats. Författarna berättar att extern 

reliabilitet är huruvida en undersökning kan bli replikerad. Med intern reliabilitet menar 

författarna huruvida de som utför undersökningen håller med varandra angående vad de ser 

och hör. Genom att i denna undersökning varit klara med vad vi skulle undersöka, klargjort 

ord och begrepp samt fört en kontinuerlig konversation med varandra om vad som gjordes, är 

vi trygga med att intern reliabilitet uppnåtts. I studien har förhållningssättet till dessa begrepp 

beaktats med noggrannhet för att öka trovärdigheten. Att resultatet skulle bli replikerat och 

vara konsistent om någon annan genomför undersökningen är svårt att avgöra, speciellt i 

sociala undersökningar likt denna, i detta fall jeansköpares syn på jeans och användandet av 

dem. För att öka repliker barheten har insamlandet av empirin skett systematiskt och finns väl 

dokumenterat. 

 

För att öka tillförlitligheten i studien har vi som undersökare sett genom ögonen på de som 

deltagit i undersökningen, samt beskrivit och fokuserat på situation och omgivning samt 

beskrivit den sociala miljön detaljerat. 

 

Vi anser att det resultat vi fått fram ifrån våra intervjuer gav oss ett djup förståelse för Nudies 

kultur och hur de kommunicerar kulturen till sina jeansköpare. Vidare anser vi att en fortsatt 

större studie hade varit väldigt intressant för företaget, då de hade lärt känna sina kunder, och 

fått svar på om deras kultur nås av deras jeansköpare, för att på så sätt få reda på om 

jeansköparna har den bild av företaget man vill förmedla. 

 

De 13 personer som intervjuats gav oss en anvisning om en rättvis bild av Nudies 

jeansköpare. Vi fick skilda svar, och det engagemang som fanns hos jeansköparna skiljde sig 

åt, vilket gjorde att många olika grupper blev representerade, vilket gav oss det djup som var 

nödvändigt för att besvara vårt syfte. Den fördelning av jeansköpare vårt resultat gav känns 

rättvis, då det som framkom stämmer bra överens med den bild företaget har av sina 

jeansköpare. 
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4. Empiri och analys  
 
Här presenteras empiri och analys av vårt insamlade material som tolkas med hjälp av vår 

analysmodell. Vårt resultat beskriver Nudies kultur angående hållbarhet, och hur den 

förmedlas till deras jeansköpare. Resultatet beskriver även Nudies jeansköpare och hur deras 

beteende avspeglar företagets kultur. Nudie är ett företag med stark kultur och vision vilket 

till viss del tas emot av deras jeansköpare.   

 

4.1 Nudie - Den konstituerade världen 
 

Det svenska jeansföretaget “Nudie” grundades år 2001 av Maria Erixon Levin och Joakim 

Levin (Hahn 2012). Företaget har sin huvudplacering i Göteborg med konceptbutik på 

Vallgatan, där hållbart mode och hållbar konsumtion är något man arbetar mycket med 

(Nudie jeans Co. 2014). 

 

We don’t believe throwaway and jeans are words that belong 

together.- Nudie jeans Co. 2014. 

 

Vårt material om Nudie visar att företaget har en stark kultur och vision. Företaget har en 

önskan om att överföra kulturen till jeansen, för att på så vis ge jeansen en mening och ett 

värde. Däremot är det enligt företaget själva en viss skillnad på vad de förmedlar och vad de 

skulle önska förmedla. Nudie vill förmedla ett budskap angående hållbarhet för att kunna 

påverka det konsumtionstänk som råder idag, det vill säga, de knyter an till de principerna om 

återbruk och sparsamhet.  

  

Till att börja med finns det en viss skillnad mellan vad vi önskar 

förmedla och vad vi förmedlar. Vi har mycket visioner, vi har mycket 

kultur inom dessa väggar, och speciellt på senare år har vi insett varför 

vi satsar på vår egna retail.- Retail Coordinator, Nudie. 

 

Nudies interna kultur beskrivs som stark, men de är medvetna om att meningen och budskapet 

inte alltid når ut, meningen går ofta förlorad eller får en ändrad innebörd. Nudie vill vara raka 

och öppna med hur de jobbar och satsar på att bli 100 % transparenta. Om företaget lyckas 

med detta kommer det alltid finnas ytterligare som de önskar att förbättra, bland annat tror 

företaget på att öka kunskapen om Nudie utåt sett. Oavsett om det finns ett intresse för 

hållbarhet är det något som företaget vågar prata om och tror på. Genom att utvecklas och 

förbättras kan företaget behålla sin kultur, och på så sätt skapa mening i jeansen. 

Nudie arbetar med tre grundteman, repair, reuse och reduce, wear and tear, och worn 

authentic. Dessa tre grundteser är en viktig del i företagets kulturella meningsskapande och 

används av företaget för att kunna reglera hur jeansköparna använder och tar hand om sina 

jeans. 

 

4.1.1 Repair, reuse och reduce 

 

Repair, reuse och reduse handlar om att företaget tar in och reparerar trasiga Nudie-jeans, 

vilket vi beskriver som en omvårdnadsritual i företagets butiker, som förmedlar Nudies kultur. 

Grundtanken är att förlänga jeansens livslängd samt ta ett hållbart ansvar. Företaget har även 

en second hand-verksamhet där de säljer begagnade jeans. Här går det att lämna in använda 
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Nudie-jeans och få 20 % på ett nytt par. Genom att Nudie tar hand om gamla jeans, reparerar 

och säljer på nytt, bidrar de till modesystem om hållbarhet som råder idag.  

 

Reuseverksamheten är en del av Nudie som inte genererar en stor summa pengar men som har 

ett viktigt budskap, och något de önskar bli bättre på att förmedla i butik. 

Företaget plockar in och reparerar Nudie-jeans för att ge jeansen en förlängd livslängd och ger 

dem en ny mening. Detta kan förstås som att Nudies hållbarhetsarbete skapar kulturella 

principer genom att deras vision har övergått till handling och fysiskt arbete i butik. 

Repairverksamheten är ett bidragande instrument i form av indirekt marknadsföring för 

företaget och lyfter fram den plats där kultur finns. Nudie vill uppnå en förändring i det 

konsumtionsbeteende som råder idag genom deras arbete med hållbarhet och skapa ett visst 

beteendemönster genom att överföra företagets värderingar och kultur. 

 

Nudie överför mening om hållbarhet till jeansen genom att tillverka dem i 100 procent 

organisk bomull samt genom att förmedla att de arbetar med levnadslöner i sina fabriker i 

Indien. Nudie arbetar även med fairtrade, ytterligare ett instrument för att skapa värde i sin 

kultur. Företaget beskriver att de blivit bättre på att skapa en hållbarhetskultur och sprida 

denna vidare genom jeansen. Ett av de grundläggande stegen av meningsskapande var när 

jeansen blev hundra procent organiska i bomullen. Ett annat steg var att lansera repairtjänsten, 

vilket blev förverkligat då Nudie gjorde om sina egna butiker till något de kallar för 

repairshops. Idag står repairtjänsten för en stor del av verksamheten i deras egna butiker. 

 

4.1.2 Wear and tear 

 

Temat wear and tear är företagets dryjeans-koncept som är ett grundläggande tema handlar 

om att jeansköparen själv sliter in sina jeans. Dryjeans-konceptet hjälper jeansköparen att göra 

plagget unikt genom att skapa en egen estetik och historia. Detta kan ses som en del av 

Nudies kulturella meningsskapande och kan hjälpa individen att bygga sin egen identitet. 

Genom att anamma dryjeans-konceptet tillgriper jeansköparen en slags omvårdnadsritual för 

jeansen, jeansköparen kan då hämta kulturell mening från sina jeans. Nudie vill med hjälp av 

wear and tear förmedla sin kultur genom jeansen och att jeansköparen kan göra jeansen 

personliga, på så sätt anamma företagets kultur. 

 

4.1.3 Worn authentic 

 

Det tredje grundtemat worn authentic berör den övriga kollektionen, där plagget i sig blir 

storybärande med en passion bakom kollektionen. Worn authentic är en säsongsbärande 

kollektion med inspirationsteman och mer fristående berättelser. Detta tema är storybärande 

och det är här företaget tar in sina tvättade jeans. De tvättade jeansen har skapats med 

inspiration från de inslitna dryjeans och kan på så sätt berätta sin fristående historia 

 

4.2 Nudies kommunikationskanaler 
 

Nudie har sedan uppstart inte använt sig av klassisk marknadsföring som exempelvis 

annonsering, företaget använder andra instrument för att nå ut till konsumenterna. Idag 

bedrivs en stor del av försäljningen av externa återförsäljare och agenter, dock satsar företaget 

alltmer på att utveckla sina egna retailbutiker. Detta främst för att de själva ska kunna påverka 

och framföra sitt budskap om hållbarhet. Repairverksamheten företaget arbetar med är den del 

av verksamheten som har det viktigaste budskapet och fungerar som ett viktigt instrument. 

Nudie finns också på sociala medier där Twitter, Instagram och Facebook är de flöden som 
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främst används. Ett annat viktigt instrument är Nudies officiella hemsida där företaget även 

driver en blogg. Dessa instrument agerar tillsammans för att nå ut och förmedla berättelser 

kring jeansen.  

 
Butikerna är en av de absolut viktigaste möjligheterna för oss att nå ut 

sen jobbar vi också ganska flitigt med sociala medier, där vi främst 

jobbar med mailinglistor till redan befintliga kunder, både gentemot 

webshop och våra befintliga fysiska butiker. Sen jobbar vi med 

Facebook, Instagram och Twitter.- Retail Coordinator, Nudie. 
 

Ett viktigt budskap företaget förmedlar är att skapa ett mervärde i jeansen, så att jeansen 

sprider varumärket vidare. Detta är ytterligare ett instrument företaget når ut via, word of 

mouth, något de tycker är ett användbart sätt att sprida sitt budskap på. 

 
Mouth to mouth spridning i sig är väldigt användbar och jag tycker 

också att det är väldigt roligt att våga förlita sig på det. Att våga lita på 

våra kunder är att utgå från att vi hela tiden ser till att vara bra.- Retail 

Coordinator, Nudie. 
 

Nudie arbetar med att utbilda butikschefer och assisterande butikschefer genom att 

exempelvis anordna kickoffs och events. De utbildar både egen personal men även personal 

ifrån externa återförsäljare. Företaget försöker få sin kultur i rörelse genom att förmedla 

historien om tvättarna och värdet i jeansen till butikspersonalen, så att de i sin tur kan föra 

budskapet vidare. Nudie lär även personalen om passform och de värdegrunder företaget har 

angående hållbarhet i hopp om att de ska sprida vidare budskapet. Däremot kan företaget inte 

förlita sig på att de externa återförsäljarna sprider budskapet vidare. Nudie producerar även 

fysiskt material till sina egna butiker och har börjat med att använda Ipads i butikerna. De vill 

att jeansköparen redan i butik ska kunna ta del av företagets hemsida, främst kulturen kring 

hållbarhet. Företaget har även förhoppning om att öka kunskapen hos jeansköparna genom 

detta instrument. 

 

Nudie försöker även lyfta sitt varumärke genom att anordna fester och events i sina egna 

butiker. Dessa sker ibland i väldigt stor skala vilket gör att de inte lyckas sprida budskapet på 

mer än så vis att man syns och visar att man finns. Nudie berättar att detta blir ett statement i 

sig, att bygga varumärket i ett trevligt sammanhang. Nudie vill även förstärka sin kulturella 

mening genom att ordna evenemang och dylikt i butikerna.  

 

Nudie framhåller att det främst är kunderna, de egna butikerna och sociala medier de arbetar 

med för att nå ut till jeansköparna. Även en del samarbete genom så kallade ambassadörer 

förekommer. Företaget samarbetar exempelvis med en kaffebar i Soho som ligger i närheten 

av deras butik. Kaffebaren har samma statement som Nudie, de arbetar med ekologiska 

produkter och Nudie har därmed valt att sponsra dem med jeans. Nudie har även ett samarbete 

med Amnesty och detta är också för att stödja och synas med de som strävar efter liknande 

mål som företaget själva, vilket kan liknas vid ett indirekt instrument. Genom dessa 

samarbeten kan jeansen få nya associationer och mening kan förflyttas från den kulturella 

världen till jeansen. 

 

Nudie får överlag bra respons på det som kommuniceras via sociala medier men 

responsen kan skilja sig lite beroende på vad som postas på medierna. I det stora hela är den 

fanbase som finns ofta väldigt engagerad, vilket gör jeansköparna delaktiga i att skapa 

berättelser, betydelse och värderingar kring varumärket. Företaget ser en positiv utveckling 
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både försäljningsmässigt och genom deras repair-verksamhet, vilket gör att företaget tror att 

varumärket tas emot väl av jeansköparna. Företaget tror att jeansköparnas engagemang kan 

bidra till att överföra meningsfulla egenskaper från företaget till jeansen.   

 

4.3 Nudie om sina jeansköpare 
 

Nudie framhåller att den service företaget har genom deras repair-verksamhet blir väldigt 

påtaglig för jeansköparna, vilket gör jeansköparna delaktiga i företagets marknadsföring. 

Verksamheten handlar om mer än att bara förlänga livslängden på jeans, företaget har en 

medveten strategi att ge ett mervärde till de som vill få sina jeans lagade. Här kan företaget 

möta jeansköparnas behov och samtidigt göra dem delaktiga i designprocessen. En del söker 

sig till företaget just på grund av deras arbete med att förlänga jeansens livslängd. Många 

andra är kanske inte speciellt intresserade av hållbarhet från början, utan ser företagets repair-

verksamhet som ett positivt mervärde då de får sina jeans lagade. Här ser Nudie möjligheten 

att väcka intresse hos jeansköparna i hållbarhetsfrågor.  

 
Alla kanske inte anammar hela budskapet med varför vi gör det, de är 

bara skitglada att få sina favoritjeans reparerade.- Retail Coordinator, 

Nudie. 
 

Nudie har ett brett spektra av jeansköpare i sin kundkrets. Å ena sidan finns det jeansköpare 

som tilltalas av dryjeans-konceptet företaget förmedlar, där företaget menar att de egna 

butikerna lockar dessa jeansköpare. Dessa jeansköpare kan enligt Nudie se ett större mervärde 

i jeansen och lättare ta till sig företagets kultur. 

 
Det jag kan tycka är ganska häftigt är att vi kan vara det nördiga 

denimmärket och tilltala den nördiga denimkunden, så kan vi också 

tilltala Svensson.- Retail Coordinator, Nudie. 

 

Å andra sidan tilltalar företaget en bredare publik, där försäljningen till stor del sker genom 

återförsäljare, där JC, Carlings, NK och Åhléns är några. Det är denna breda publik och de 

externa återförsäljarna som står för en stor del av försäljningsvolymen. Till skillnad från den 

“denim-nörd” företaget talar om, kan den breda publiken inte lika mycket om varumärket 

eller företaget. Ofta är det också denim-nörden som anammar hela dryjeans-konceptet, något 

Nudie menar blir en helt logisk förlängning på att jeansköparna vill bevara sina jeans, och på 

så sätt förlänga jeansens livslängd. Företaget menar att jeansköpare som handlar jeans som 

redan är tvättade, inte sannolikt anammar företagets kultur på samma sätt.  

 

4.4 Jeansköpare 
 

I denna del av kapitlet redovisar vi resultat av våra intervjuer med Nudies jeansköpare, där vi 

genomfört 13 intervjuer. Efter våra intervjuer ser vi en del gemensamma kunskaper och 

värderingar hos jeansköparna, utifrån dessa har jeansköparna delats in i olika kategorier. De 

egenskaper som varit avgörande vid indelningen är kunskap om varumärket Nudie, samt 

konsumenternas hängivenhet till jeansen, vilket har blivit uppdelningen miljöfreak, 

nudienörd, mellanmjölk och den okunnige. De jeansköpare som hamnat i kategorin nudienörd 

är de mest engagerade jeansköparna, medan de i kategorin den okunnige är de minst 

engagerade jeansköparna, och mellanmjölk hamnar i mitten. Kategorin miljöfreak 

representerar de jeansköpare som har stort engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.  
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4.4.1 Miljöfreak  

 

Miljöfreak är de konsumenter som köpt Nudie-jeans på grund av deras intresse för miljö och 

hållbarhet, vilket i denna undersökning endast är jeansköparen Ester. Ester tror att Nudie har 

en stark kultur och litar på sina jeansköpare och att de därför valt att inte marknadsföra sig 

mer än vad de gör. Ester har uppfattat Nudie och dess mening som ett företag med stor 

passion och kärlek för jeans, en kultur med ett helhetstänk kring hållbarhet och konsumtion. 

 

Ester blev rekommenderad att köpa Nudie-jeans från vänner, vilket var den 

kommunikationskanal som introducerade henne för varumärket, vilket är det instrument 

företaget nådde ut via. Ester har sedan aktivt sökt sig till Nudie på grund av deras 

hållbarhetstänk. Ester vet en del om företaget och vad de står för, hon har där av gjort ett 

aktivt val att handla Nudie-jeans, då hon förknippar Nudie med miljön. Hon vill inte handla 

jeans från det hon kallar “den vanliga industrin”. 

 

Nudies designprocess med ekologiska jeans är något som tilltalar Ester och något hon ser som 

ett mervärde. Hon är positiv till att det ger en förlängd livslängd av jeansen, något som är 

viktigt då Ester är miljömedveten. Hon lägger stor vikt vid att inte köpa jeans som inte är 

framställda med ekologiskt material men även vid de estetiska delarna såsom passform och 

utseende. Ester vill skapa en livsstil och identitet med jeansen och hoppas att fler personer ska 

ta till sig Nudies arbete kring hållbarhet.  

 
Hittills har jag bara vädrat dem, haft på mig dem och torkat av dem om 

de behövde torkas av. Men jag har inte tvättat dem än. - Ester, 

Miljöfreak 
 

I citatet ovan framgår det att Ester har tagit del av den omvårdnadsritual företaget förmedlar 

angående att inte tvätta sina jeans. Informationen fick Ester från broschyren som följde med 

byxorna vid inköpet men hon skulle föredra att få denna och mer information i butik.  

 

4.4.2 Nudienörd 

 

Nudienörd är de personer som har bra kunskap om Nudie och är hängivna köpare av jeansen. 

Av de 13 personer som deltog i undersökningen är det två personer som stämmer in på 

nämnda kriterier, Ellinor och Alexander. Båda två har bra kunskap om företaget, ägare av ett 

flertal Nudie jeans samt villiga att köpa nya produkter från varumärket. Både Alexander och 

Ellinor äger fem par var, Ellinor har köpt alla sina fem par inom loppet av ett år medan 

Alexander varit Nudiekund under längre tid.  

 

Både Ellinor och Alexander vet en hel del om företaget och är medvetna om att de använder 

sig av ekologisk bomull, till dessa jeansköpare har alltså Nudie lyckats väl med att överföra 

sin hållbarhetskultur till jeansköparna. Ellinor och Alexander har även samma uppfattning om 

vilken mening företaget vill kommunicera till sina jeansköpare. 

 

Gemensamt för både Ellinor och Alexander är att de handlat i Nudies egen butik i Göteborg. 

Däremot har de fått olika mycket information vid försäljningstillfället. Ellinor har fått 

information om företagets omvårdnadsritualer genom butikskommunikation samt av säljaren. 

Alexander uppfattar dock att företaget har en störning i sin överföring av mening gällande 

omvårdnadsritualerna, då han inte fick med sig samma information. Alexander har istället fått 

denna information då han handlat hos externa återförsäljare, vilket han själv förklarar med att 
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han tror att försäljarna i Nudies egna butiker förväntar sig att kunden redan är insatt i 

varumärket. 

 

Alexander har anammat Nudies kultur och skapat sig en identitet med hjälp av deras jeans och 

företaget som varumärke. Han har tagit beslutet att endast köpa Nudie jeans, han har på så vis 

byggt upp en livsstil kring varumärket. 

 
Jag vill inte svika Nudie så jag köper faktiskt bara Nudie nu. Det har 

fan blivit så.- Alexander, Nudienörd 
 

Alexander är aktiv i uppsökandet av Nudies kultur och de instrument han främst använder sig 

av är företagets hemsida och blogg. Ellinor har fått information om Nudie främst genom 

vänner och bekanta. I detta fall är det andra jeansköpare som varit delaktiga i att sprida Nudies 

hållbarhetskultur till Ellinor. 

 
Först var det ju att min kompis som pratade så gott om dem, sen så 

insåg jag ju att dom sitter väldigt bra på, och håller formen. Jag är 

väldigt nöjd med dem, och då blir det att man köper fler.- Ellinor, 

Nudienörd 
 

Både Ellinor och Alexander har tagit till sig den omvårdnadsritual Nudie kommunicerar 

angående att inte tvätta sina jeans, då båda tvättar jeansen så lite som möjligt. Denna 

omvårdnadsritual använder Ellinor sig av då hon vill skapa sina slitningar medan Alexander 

vill minska slitaget på jeansen genom att inte tvätta dem. Gemensamt för dem är att de vill 

göra jeansen personliga genom att ta fram de meningsfulla egenskaperna i jeansen för att 

förstärka sin personliga identitet. 

 

Ellinor och Alexander berättar att de efterlevt den kultur företaget vill skapa, då de tagit åt sig 

de omvårdnadsritualer företaget förmedlat, samt tillämpat dem i praktiken. Alexander har fått 

ett repair-kit hemskickat till sig för att kunna laga sina jeans, medan Ellinor har lämnat in ett 

par jeans i Nudies butik, för att sedan få 20 % rabatt på nästa köp.  

 

4.4.3 Mellanmjölk 

 

Mellanmjök är de jeansköpare som har måttlig kunskap om Nudie, ägare av Nudie jeans men 

kan tänka sig att inhandla jeans av andra märken. Hos denna jeansköpare är utseende och 

passform ett starkt argument till varför man valt att köpa Nudie-jeans. De flesta av våra 

intervjupersoner, André, Adam, Albert, Axel, August, Elin och Erika faller in i denna 

kategori. 

 

De flesta av jeansköparna förknippar företaget med miljö och hållbarhet, däremot är det ingen 

avgörande faktor till varför de inhandlat sina jeans från Nudie. August berättar exempelvis att 

han ser Nudies arbete med hållbarhet som ett plus men det är inget han lägger någon större 

vikt vid. Istället är passform och kvalitet de största anledningarna till att alla jeansköpare 

inhandlat sina Nudie-jeans. Flera av jeansköparna tror att den största meningen företaget vill 

förmedla är kvalitet. August och Erika tror att det företaget vill förmedla är att jeansen passar 

alla medan Axel, Adam och Elin tror att hållbarhet är en del av den mening som Nudie vill 

förmedla. 
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Jag tror att de vill förmedla att de är ett företag som tänker på 

hållbarhet utan att bli, det här märket som förknippas som ett märke 

som att till exempel, väldigt medvetna människor köper.- Adam, 

Mellanmjölk 
 

Att de är miljövänliga och att de väljer ut deras material noga…och att 

dem inte använder kinesiska barn, typ...för 50 öre i timmen.- Axel, 

Mellanmjölk 
 

Axel, Adam, Albert och Elin introducerades för Nudie genom vänner och bekanta och fick 

genom detta instrument ta del av Nudies kultur och mening för första gången. August berättar 

att han tror att företaget förlitar sig på varumärkets spridning genom just detta instrument men 

själv kom han i kontakt med varumärket genom säljaren. Axel har även kommit i kontakt med 

Nudie genom en intervju i en tidningsartikel och har på så vis nåtts av företagets budskap 

genom ett vitalt instrument. 

 
Jag tror bara att det var så att jag hade sett det på andra, och sen så 

tyckte jag, ah ok, snygga byxor och sen blev det väl att man testade 

dem själv.- Elin, Mellanmjölk 
 

Alla jeansköpare i denna kategori är eniga om att Nudies marknadsföring angående hållbarhet 

inte når ut via de instrument företaget använder sig av. Erika tror att det är Nudies koncept att 

inte synas så mycket och att det är upp till kunden själv att söka upp företaget. Elin anser att 

företaget är dåliga på att kommunicera och nås endast av deras reklam via den broschyr som 

finns på byxorna, vilket även jeansköparna Erika, Albert och Axel gör. Axel berättar dock att 

han inte tror att det är så många jeansköpare som faktiskt läser den broschyr som följer med 

jeansen.  

 
Det kanske är främst i butik, när man tittar på jeans eller så. För dem 

brukar ju ha sådana här folders och så i fickorna. Eller i någon tidning 

kanske. Det är väl rätt svårt, jag tycker inte att dem syns sådär jätte 

mycket.- Erika, Mellanmjölk 
 

Adam som tidigare var en trogen kund hos Nudie kan definitivt tänka sig att köpa jeans hos 

företaget igen men har inte nåtts av varumärkets marknadsföring och på så sätt inte blivit 

påmind. Adam berättar även att chansen hade ökat till att köpa fler jeans från Nudie om han 

hade känt till Nudie koncept där konsumenten får 20 % på nästa köp då de lämnar in ett 

gammalt par. Adam tycker att företaget har misslyckats i sin kommunikation genom de 

instrument företaget använder och han har därmed inte blivit påmind till att återgå till 

varumärket. 

 
Jag blev lite besviken och eftersom det inte är jättemycket 

marknadsföring finns det inget som har lockat mig tillbaka.- Adam, 

Mellanmjölk   

 

Trots att mellanmjölk inte utgör trogna kunder till Nudie, är det ofta ett av de märken 

jeansköparna väljer att titta på först då de ska inhandla nya jeans. Albert och Axel berättar att 

de tagit del av den kultur företaget förmedlar då Nudie är det varumärke de kan förstärka sin 

identitet med och väljer att titta på först då de ska inhandla nya jeans. Flera av de andra 

jeansköparna såsom André, Adam, August, Erika och Elin berättar att de kan tänka sig att 

inhandla fler jeans från Nudie. 
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Jag är sugen på att prova ett par svarta jeans från dem för att det är 

sällan ett par svarta jeans håller i tvätt. Men jag hoppas att deras kanske 

är bättre och i och med att priset är som det är, tycker jag att det följer 

en form av garanti att det borde inte fade’a alltför mycket i tvätt. - 

André, Mellanmjölk 
 

Gemensamt för alla mellanmjölk är att ingen av dem har inhandlat sina Nudie-jeans från 

företagets egen butik. Alla har istället köpt jeansen från externa försäljare. Däremot berättar 

André att han vill besöka Nudies egna butik nästa gång, för att få bra service vid 

försäljningsritualen och ta del av det fulla sortimentet. Överföringen av mening från de 

externa återförsäljarna har skiljt sig mellan jeansköparna och den meningsöverföring 

angående hållbarhet företaget vill förmedla har nått denna grupp av personer olika mycket. 

Elin berättar exempelvis att hon inte fått information då hon inhandlat sina Nudie-jeans, det 

hon vet har hon fått läsa sig till. Adam fick ingen information angående företagets 

omvårdnadsritualer vid försäljningsritualen, istället byggde försäljaren upp egen mening om 

att majoriteten av kunderna är nöjda med sina Nudie-jeans. Albert däremot fick ta del av 

detaljerad information angående företagets omvårdnadsritualer vid försäljningen. 

 
Så såg jag ett par som jag gillade, och då sa hon att, ja om det någon 

gång skulle åka av en knapp eller om det skulle bli något hål så får man 

det lagat av Nudie i deras butiker - Albert, Mellanmjölk 
 

Den omvårdnadsritual företaget kommunicerar innebär att jeansköparna inte ska tvätta sina 

jeans på sex månader, flera av jeansköparna berättar att de har följt dessa instruktioner. André 

berättar att han väntat med att tvätta sina jeans av estetiska skäl, det var dock något han gjorde 

på eget initiativ och inget han fick reda på genom den omvårdnadsritual företaget förmedlar. 

Även Elin berättar att hon har valt att inte tvätta sina jeans så ofta, av anledningen att det sliter 

på jeansen, däremot har hon inte väntat sex månader som företaget själva förespråkar. Även 

Albert har tidigare följt denna omvårdnadsritual till viss del men menar att det är något han 

skulle “köra stenhårt på” nästa gång han inhandlar ett par Nudie-jeans. Detta skulle Albert 

göra av estetiska skäl och för att förstärka sin identitet genom att skapa sina egna originella 

jeans. 

 

Alla jeansköpare berättar att de skulle föredra att få information angående företagets 

omvårdnadsritualer vid försäljningsritualen. Jeansköparna menar att de skulle ta åt sig 

överföringen av mening vid detta tillfälle vilket skulle bidra till att efterleva Nudies 

hållbarhetskultur. 

 
Ja om jag hade fått välja så hade det varit trevligt om säljaren berättade 

typ, då hade man ju tagit det till sig.- Axel, Mellanmjölk 
 

Flera av jeansköparna känner inte till omvårdnadsritualerna angående repair, reuse och reduce 

som Nudie vill förmedla sedan tidigare. 

 
Ja alltså, hade byxorna pajat så hade jag ju gått dit. Nu när jag vet att 

det finns liksom och att det är gratis är ju svinbra. Det är ju ett tecken på 

att de bryr sig.- Axel, Mellanmjölk 
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Axel har genom en vän tagit del av företagets information om repair som omvårdnadsritual 

men ännu inte utnyttjat denna. Det framkommer däremot att de flesta av jeansköparna ser 

positivt på dessa omvårdnadsritualer och menar att de skulle tillämpas vid kännedom. 

 

4.4.4 Den okunnige 

 

Den okunnige är jeansköpare som är ägare av Nudie-jeans men som har lite kunskap om 

Nudie, där varumärket inte har stor betydelse. Av de som deltog i undersökningen var det tre 

stycken som stämde in på nämnda kriterier; Anders, Amadeus och Ella. 

 

Gemensamt för deltagarna är att ingen av dem har djupare kunskap om Nudie och vad de 

tillhandahåller. Nudies arbete kring hållbarhet har varken nått Anders, Amadeus eller Ella. De 

instrument företaget använder sig av för att kommunicera med sina jeansköpare har inte nått 

ut då alla tre är har samma åsikt om företagets reklam, nämligen att den dessvärre för dessa 

kunder är obefintlig. Något som däremot nått både Ella och Anders i reklambruset är att de 

vet att företaget tillhandahåller jeans av ekologisk bomull och att de har ett hållbarhetstänk 

kring konsumtion.  

 
Jag tror det är att de vill vara lite så här schyst företag, lite så här 

moderna lite hippa...lite eko tänk kanske.- Ella, Den okunnige 
 

Amadeus är inte intresserad av kläder utan handlar det som är snyggt och har bra passform. 

Köpet av hans Nudie-jeans var därmed ett spontanköp. Amadeus fick ingen information om 

Nudies hållbarhetsarbete eller om omvårdnadsritualerna då han köpte jeansen i en extern 

butik. Amadeus är nöjd med de jeans han idag äger och kan tänka sig att köpa jeans ifrån 

Nudie nästa gång han handlar.  

 
Så länge de ser bra ut och passar är jag nöjd.- Amadeus, Den okunnige 

 

Ella blev introducerad för Nudie genom rekommendationer av vänner och bekanta, hon såg 

Nudie-jeans på andra och tyckte att jeansen var snygga. Ella fick inte heller någon information 

om företagets omvårdnadsritualer när hon köpte jeansen i en extern butik. Även hos Ella är 

utseende ett av de viktigaste kriterierna när hon handlar jeans och hon tycker att Nudie har 

lyckats med att överföra ett värde till jeansen i form av dess estetik. 

 

Anders däremot blev introducerad för Nudie genom en säljare i den externa butiken han 

inhandlade jeansen. Vid försäljningsritualen informerade säljaren även Anders om de 

omvårdnadsritualer Nudie förespråkar. Även i Anders fall var det estetik och passform som 

var viktigast vid köpet, varumärket hade inte så stor betydelse.  

 
Om jag ska vara riktigt ärlig var det inte för att det är Nudie, utan det 

var för att de var sköna i passformen, och snygga.- Anders, Den 

okunnige 
 

Gemensamt för både Ella och Anders är att de önskar få information om företaget och dess 

omvårdnadsritualer i butik, de tycker att säljaren har ett ansvar i att överföra denna 

information till jeansköparen. Amadeus däremot hade önskat att informationen fanns på en 

etikett i byxan så han lättare hade kunnat ta del av företagets omvårdnadsritualer. Alla tre har 

frångått de omvårdnadsritualer företaget har, de har tvättat sina jeans innan sex månader har 

passerat, de har inte lämnat in dem för reparation och inte heller i företagets 
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secondhandbutiker. Vad gäller instruktionen sex månader utan tvätt av jeansen har de delad 

åsikt men både Ella och Amadeus skulle kunna tänka sig att vänta, om jeansen inte får 

smutsfläckar.  

 
4.5 Nudies meningssystem 
 

Vårt resultat visar att det är butiker, broschyren och sociala medier som är de källor som 

överför företagets värderingar och mening till jeansen, som sedan kan överföras till 

jeansköparen. Repair, reuse, reduse, wear and tear och worn authentic är de tre teman Nudie 

använder sig av för att för att skapa mening hos sina jeansköpare. I modellen står butiker för 

Nudies egen repairshop men även externa återförsäljare, eftersom dessa utgör företagets 

instrument för meningsöverföring. Broschyren, som medföljer jeansen vid inköp, har också 

uppmärksammats som ett instrument för överföring av mening utifrån jeansköparens 

perspektiv. De kanaler som är kopplade till sociala medier i vår studie är Nudies officiella 

hemsida, blogg, Facebook, Instagram och Twitter. 

 

De fetmarkerade pilarna indikerar att det är de ritualer och instrument som överför och skapar 

störst mening kring varumärket, vilket i denna undersökning är word of mouth. Att 

meningsskapandet når fram till jeansköparen i vissa fall genom butiker och genom 

varumärket kan bero på att företaget valt att lägga fokus på word of mouth, sina egna butiker 

och sociala medier.  Detta kan i sin tur bidra till att jeansköparen använder sig av de 

instrument företaget förmedlar. Omvårdnadsritualer och försäljningsritualer har vi gjort 

fetmarkerade eftersom de är viktiga för företagets meningsöverföring, och kan hjälpa 

jeansköparen förstärka sin identitet. Eftersom omvårdnadsritualen är ömsesidig mellan företag 

och konsument, drar vi pilar i båda riktningar som förtydligar detta.   

 

I vår studie har Word of mouth kopplats till verbal varumärkesspridning via vänner och 

bekanta men även konsumentens egna iakttagelser av varumärket. Det är jeansköparen som 

sprider mening till den potentiella jeansköparen. Genom iakttagelser av varumärket skapar 

den potentiella jeansköparen sin egen mening. 
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Modifierad modell av oss författare (McCracken, 1986. s. 72) 
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5. Tolkning och slutsatser   
 

I detta kapitel har vi tolkat och förklarat vårt resultat med hjälp av begrepp och teorier som är 

hämtade från tidigare forskning. Det som framkommer i kapitlet genom våra tolkningar är att 

majoriteten av Nudies jeansköpare till stor del inte agerar efter företagets hållbarhetskultur. 

Trots jeansköparnas kunskap om Nudies starka hållbarhetskultur är det ingen avgörande 

faktor vid inköp av jeans, då majoriteten värdesätter andra egenskaper. Vi konstaterar att 

Nudie är rätt i tiden med sitt hållbarhetsarbete och den mening de tillskriver jeansen, men att 

meningen ännu inte nått jeansköparna på samma sätt Nudie önskar, då företaget ligger något 

före jeansköparnas utveckling.  

 

5.1 Tolkning  
 

Resultatet visar att majoriteten av Nudies jeansköpare till stor del inte agerar efter Nudies 

hållbarhetskultur. Däremot visar vår studie att många av jeansköparna känner till delar av den 

kultur angående hållbarhet företaget vill förmedla, vilket de tagit del av genom olika 

instrument. Dessa instrument är word of mouth, butiker, broschyr, vilket motsäger sig vårt 

resultat kring hur företaget vill kommunicera ut information. 

 

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att Nudie tillämpar olika instrument för att skapa 

kulturell mening hos sina jeansköpare i form av det modesystem som McCracken (1986) 

belyser. Genom modesystemet försöker Nudie att skapa nya kulturella meningar genom redan 

existerande hållbarhetskulturer i omvärlden. Utefter vårt resultat, tolkar vi att 

hållbarhetskulturen ännu inte blivit påtaglig hos jeansköparna, då det framgår att majoriteten 

värdesätter andra egenskaper i jeansen. Vårt resultat visar på att Nudie är medvetna om att 

deras hållbarhetskultur inte värdesätts och prioriteras när deras konsumenter köper jeans. 

Dock försöker företaget överföra sin kulturella mening genom att trycka på andra egenskaper 

än hållbarhet. På så sätt lever Nudie upp till jeansköpares krav samtidigt som företaget agerar 

hållbart, därmed fungerar företagets kultur som en mäktig kraft i att reglera jeansköparens 

beteende, vilket även Nayeem (2012) styrker.  

 

I resultatet framgår det att majoriteten av jeansköparna inte uppmärksammar företagets 

kommunikationsmedel, vilket vi tolkar vara en anledning till att företagets hållbarhetskultur 

till stor del inte överförs till jeansköparen. Vi noterar att detta i sin tur leder till att 

jeansköparen tillskriver jeansen sin egen mening, istället för företagets. Detta skulle kunna 

kopplas till McCrackens (1986) teori om att världen måste vara i balans med 

konsumtionsvaran för att kommunikation ska nå fram. Detta tolkar vi som att jeansköparna 

och företaget har olika bilder av vad den konstituerade världen är och står för, vilket kan 

kopplas till det retail coordinatorn på Nudie säger om att de finns en viss skillnad i vad 

företaget förmedlar och vad de önskar förmedla. Vi tolkar även i resultatet att företagets 

kommunikation inte alltid når ut till den breda grupp av jeansköpare som konsumerar 

Nudiejeans vilket vi menar har sin grund i den grad av engagemang varje jeansköpare har. 

 

Vi konstaterar att de jeansköpare som har goda kunskaper om företaget och deras kultur, 

oftast har sökt informationen på egen hand, dock har den breda gruppen av jeansköpare inte 

gjort det. Vi tolkar att detta har att göra med den mängd kultur jeansköparen tagit till sig, 

vilket i sin tur ökar mottagligheten för Nudies kommunikation och blir mer aktiva i 

uppsökandet av information. Vårt resultat visar att enbart jeansköpare i kategorin Nudienörd 

köper sina jeans i Nudies egna butiker, vilket vi anser grundar sig i att de tagit till sig 
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företagets kultur mer än resterande kategorier. Detta kan ses som en förstärkning av dessa 

jeansköpares identiteter, vilket McCrackens (1986) modell styrker. 

 

Att Nudies budskap om hållbarhet inte massmarknadsförs till större delen av omgivningen 

tolkar vi har olika förklaringar. En förklaring vi har noterat är att företaget förlitar sig på sitt 

varumärke och sina jeans som bärare av mening angående hållbarhet, det låter sig spridas via 

word of mouth. Detta förhåller sig bra på hur Arnould och Thompsons (2005) teori beskriver 

konsumentkultur, att konsumenterna är delaktiga i marknadsföringen genom olika 

marknadsförings genererade material. Vi tolkar att detta leder till att jeansköparna känner sig 

mer delaktiga i varumärket och att de kan skapa sina berättelser som de kan föra vidare. Detta 

stämmer likaså med Arnould och Thompsons (2005) teori att det är företaget i sig som skapar 

ett varumärke men att det är konsumenterna som skapar berättelser, betydelser och 

värderingar kring varumärket. En annan förklaring vi noterat genom vårt resultat är att bristen 

på massmarknadsföring kring hållbarhet kan göra att företaget inte lockar jeansköpare som 

baserar sina köp i just den frågan.  

 

Vårt resultat pekar på att några av jeansköparna har förstärkt sin identitet med hjälp av Nudie 

som varumärke och med den meningen om hållbarhet företaget vill förmedla. Detta kan 

förklaras genom att jeansköparna har bearbetat intryck från varumärket som främjar deras 

livsstilar och mål, vilket Arnould och Thompson (2005) konstaterar. Det framkommer i 

resultatet att identitetsskapandet inte har skett med hjälp av reklam, utan med intryck från 

företagets omvårdnadsritualer som främjar hållbarhet. En förklaring till detta kan bero på att 

företaget vill hitta sin egen väg och sin egen identitet inom detaljhandeln och på så sätt inte 

marknadsför sig på ett traditionellt sätt. 

 

Genom vårt resultat konstaterar vi att omvårdnadsritualer spelar en stor roll för företaget och 

den fokus på hållbarhet de vill förmedla, något som enligt McCrackens (1986) modell har till 

syfte att göra varorna personliga för att kunna anpassas till den individuella jeansköparens 

identitet och kultur. Detta styrks även utifrån vårt resultat, där företagets wear and tear-tema 

hjälper jeansköparen att göra plagget unikt samt skapar sin egen historia. Detta förklarar vi 

som en del av Nudies kulturella meningsskapande, och kan hjälpa individen att bygga sin 

egen identitet. Genom att jeansköparen anammar wear and tear-temat menar vi att denne 

tillgriper sig en slags omvårdnadsritual för jeansen, vilken därmed hämtar kulturell mening 

från sina jeans vid upprepade tillfällen.  

 

Utifrån resultatet har vi fastställt att majoriteten inte känner till företagets tema wear and tear. 

Däremot skulle jeansköparna följa denna omvårdnadsritual om de känt till den, då av estetiska 

snarare än miljöskäl. Vi tolkar att detta beror på att miljöaspekten ännu inte har blivit en 

väsentlig del av de flesta av jeansköparnas livsstil, utan att den estetiska delen av jeansen 

fortfarande är den viktigaste. Det finns dock några jeansköpare som har följt denna 

omvårdnadsritual, vilket kan likställas med det McCracken (1986) skriver. Detta eftersom 

dessa jeansköpare använder denna ritual för att skapa sina unika jeans, samt förstärka sin 

identitet. Vi förklarar det även med hur företaget ser på sina jeansköpare då retail coordinator 

berättar att jeansköparna söker sig till företaget av olika anledningar, beroende på hur 

engagerad jeansköparen är. 

 

Vårt resultat angående företagets tema repair, reuse och reduse visar att endast ett fåtal av 

jeansköparna kände till denna ritual. De jeansköpare som kände till ritualen hade en positiv 

inställning, vilket vi förklarar genom det mervärde som ritualen tillskriver jeansköparen. Vi 

tolkar även att temat repair, reuse och reduse bidrar med att förstärka den mening företaget 
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vill förmedla angående sitt arbete med hållbarhet, där omvårdnadsritualerna är mest 

uppenbara i Nudies egna butiker. Vi har med hjälp av vårt resultat noterat att Nudie har med 

dessa omvårdnadsritualer, anpassat och omformat konsumentkedjan, vilket styrks av 

Schwartz (2011) teori. Detta tolkar vi som att Nudie har en röd tråd i sitt nuvarande arbete där 

återanvändning och reparation av produkter är en väsentlig del.   

 

Som konstaterats tidigare i kapitlet tolkar vi att trots de omvårdnadsritualer Nudie förmedlar 

så är den avgörande faktorn till att Nudies jeansköpare valt att köpa jeans genomgående 

kvalitet och passform. Detta kan inte likställas med Niinimäki (2010) teori om att företagen 

bör komma på nya sätt att bedriva designprocesser tillsammans med konsumenter för att möta 

kundens behov och på så sätt ge produkten ett större djup. Vi tolkar att detta beror på att 

Nudies jeansköpare i största mån är ute efter ett par jeans som har bra kvalitet och har bra 

passform, de andra faktorerna som erbjuds är mestadels ett mervärde.  

 

Efter en tolkning av resultatet kan vi konstatera att den starkaste överföringen av företagets 

mening om hållbarhet sker i butik då säljaren överför mening till jeansen och jeansköparen. 

Detta anser vi kan bero på att företaget inte väljer att använda sig av traditionell 

marknadsföring som vi nämnt ovan. Nudie väljer att förmedla sin kultur genom fysiska 

personer, vilket kan kopplas till Caws (1996) teori, vilket gör säljmötet och den personliga 

kontakten ännu viktigare då den kulturella världen kommer till stånd. Vårt resultat pekar på 

hur viktig försäljningsritualen är för att överföra meningen om hållbarhet till jeansköparna 

och vi konstaterar att majoriteten av jeansköparna i vårt resultat skulle föredra att ta emot 

information om företagets hållbarhet vid försäljningstillfället. Detta förstärks av McCracken 

(1986) som i sin modell beskriver försäljningsritualer, att det är vid detta tillfälle individer 

upprättar mening i varor de köper. Här ser vi ett samband och kan konstatera att 

försäljningsritualer spelar en stor roll vid meningsöverföring. Beroende på vilken information 

personalen och jeansköparen får, kan innebörden och meningen av jeansen bli förändrad eller 

gå förlorad. 

 

Vi noterar utifrån vårt resultat att de flesta har köpt sina Nudie-jeans hos externa 

återförsäljare, endast få jeansköpare har besökt Nudies egna butiker. Vi fastställer att många 

externa återförsäljare ligger utanför Nudies egen kultur och på så sätt finns ingen självklar 

förståelse för företagets kultur, något som även styrks av McCrackens (1986) modell. 

Däremot har vi noterat att flera av jeansköparna faktiskt fått ta del av den mening Nudie vill 

förmedla hos externa återförsäljare. Detta kan kopplas till den information vi fått av retail 

coordinator, att företaget anordnar olika events för externa återförsäljare, vilket kan bidra till 

att företagets mening sprids hos de externa återförsäljarna.  

 

5.2 Slutsats  
 

Baserat på vår studie kan vi konstatera att det inte är den kultur angående hållbarhet som är 

det största skälet till att jeansköparna väljer att köpa jeans från företaget, istället är det 

passform och kvalitet som är de viktigaste faktorerna. Vi konstaterar att Nudie är rätt i tiden 

med sitt hållbarhetsarbete och den mening de tillskriver jeansen i form av hållbarhet men att 

det ännu inte nått jeansköparna på samma sätt, då de ligger något före jeansköparnas 

utveckling. Vi konstaterar att företagets kultur som präglas av hållbarhet når ut till 

jeansköparna olika mycket och på olika sätt. Utifrån detta har vi kommit till slutsatsen att de 

faktorer som rör miljö ännu inte har en betydande roll då våra jeansköpare ska inhandla jeans.  
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Slutsatsen av vår studie är att det finns en viss skillnad mellan de instrument företaget vill nå 

ut till sina jeansköpare med, och de jeansköparna lägger märke till. Vi konstaterar att 

majoriteten av företagets jeansköpare har kunskap om företagets kultur men däremot ser vi ett 

samband i att de flesta inte ser företagets marknadsföring gällande hållbarhet. Företaget menar 

att deras främsta instrument är sociala medier, word of mouth, samt deras egna butiker. 

Utifrån jeansköparnas perspektiv är det istället broschyren, word of mouth, samt både de 

externa och egna butikerna som uppfattas som de instrument som används för att sprida 

företagets kultur. Vår slutsats är att företaget har lyckats som varumärke och gjort avtryck hos 

jeansköparna, inte genom reklam men genom att vara unika med passform och kvalitet.  

 

Vår studie visar att jeansköparnas beteende och engagemang för företaget beror på hur väl 

jeansköparen kan identifiera sig med företaget och dess kultur. De jeansköpare som har ett 

stort engagemang hos företaget och dess kultur, följer med större sannolikhet företagets 

omvårdnadsritualer. De som däremot endast äger ett par Nudie-jeans och köpt dem hos en 

extern återförsäljare har oftast inte ägnat företagets omvårdnadsritualer någon större tanke. 

Däremot har många av jeansköparna tagit till sig en viss del av företagets kultur, samt delar av 

deras omvårdnadsritualer. De flesta av jeansköparna ställer sig dock positiva till de 

omvårdnadsritualer företaget kommunicerar. Däremot är det inte av hållbarhetsskäl 

majoriteten av jeansköparna skulle följa dem, utan av estetiska skäl. 

 

Vi konstaterar att säljmötet är viktigt för att jeansköparna ska ta till sig företagets kultur. Alla 

jeansköpare utom en i vår studie skulle föredra att få information angående företagets 

omvårdnadsritualer vid försäljningstillfället. Utifrån vår studie noterar vi att flera av 

jeansköparna fått ta del av den mening Nudie vill förmedla hos externa återförsäljare. Detta 

kan ha en koppling till den information vi fått av retail coordinator, att företaget anordnar 

olika events för externa återförsäljare, vilket kan bidra till att företagets mening sprids. Vi 

anser dock att detta inte görs tillräckligt, då vi trots allt ser att större delen av våra jeansköpare 

inte tagit del av den mening företaget vill förmedla. Vi har kommit fram till slutsatsen att 

företagets egna butiker inte är den främsta försäljningskanalen, då endast två av våra 

jeansköpare besökt dessa butiker. Vi kan konstatera att de flesta jeansköpare som besöker 

Nudies egna butiker är mest engagerade och trogna till varumärket. Oftast känner den typen 

av jeansköpare redan till den mening och kultur som företaget förmedlar och står för. 

 

5.3 Reflektioner över gjord studie och förslag på fortsatt forskning 
 

Vår slutsats är att McCrackens (1986) modell, som legat till grund för vår undersökning, går 

att tillämpa på vissa delar av Nudies kultur och meningsöverföring. Den har varit ett bra 

verktyg för att tolka hur mening överförs från företag till konsument. För att modellen skulle 

passa in bättre i vår studie och våra jeansköpare var vissa modifieringar nödvändiga, däremot 

var grunden densamma då den har hjälpt oss att se sammanhang vi kanske inte annars sett. I 

vårt fall bidrog modellen med förståelse över hur Nudie vill överföra sin mening angående 

hållbarhet till sina jeansköpare, med vilka instrument de använder för att nå ut till dem. Den 

hjälpte oss även att se vilka ritualer jeansköparen kan tillämpa för att ta till sig den mening 

angående hållbarhet Nudie vill förmedla.  

 

Vår slutsats är att den forskning som tidigare gjorts vad gäller företags ansvar för hållbarhet 

gentemot konsumenterna har bidragit till förståelse för vad som representerar en kultur, vilket 

har hjälpt oss i genomförandet utav denna studie. Förståelse har hjälpt oss att tolka den data vi 

samlat in för att nå fram till slutsatser i vår studie. 
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Vi tror att det resultat vi kommit fram till kan användas av Nudie för att få en inblick i hur 

deras jeansköpare ser på dem som företag men även hur de agerar utefter Nudies koncept och 

budskap. Vi anser att vårt resultat skulle hjälpa företaget att arbeta med de punkter de är 

svagare på för att bättre synas som företag, för att få jeansköparna att ta till sig företagets 

kultur angående hållbarhet på ett bättre sätt.  

 

Ett företag som främjar miljön och samtidigt ser till kundens bästa i form av kvalité och hjälp 

med lagning etcetera bör enligt oss synas mer, för ett sådant företag är vad vi i dagens slit-

och-släng samhälle behöver! Vi konstaterar efter gjord studie att det är väldigt synd att Nudies 

kommunikation inte alltid når ut eller syns. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Teman Nudie 
 

 Kultur – Vad vill ni förmedla till era jeansköpare? 

 

 Hur ser er kommunikation ut? 

 

 Vad har ni för syn på era jeansköpare? 

 
7.2 Teman jeansköpare 
 

 Vad känner du till om företaget Nudie, och vad de står för?  

 

 Hur nås du av Nudies kommunikation? (vilka kommunikationskanaler)  

På vilket sätt har du kommit i kontakt med Nudies marknadsföring?  

Vad tror du att Nudie vill förmedla till dig som konsument? Vad förmedlar Nudie till 

dig som konsument?  

 

 Vad vet du om dina Nudie-jeans?  

När och var köpte du dina Nudie-jeans? 

Vad fick du för information när du köpte jeansen? 

Varför köpte du just Nudie jeans?  

 

 Hur tar du hand om dina Nudie-jeans?  

Känner du till Nudies eco-circle (att man kan reparera och lämna in jeans) – samt 

dryjeans-konceptet? 

Om ja: Hur fick du reda på detta? 

Hur ofta tvättar du jeansen? (om det är dry-jeans och man använt sig av break-in)   

Har du lämnat in dem på lagning? (repair)  

Har du lämnat in dina jeans då du inte längre velat använda dem?/ Kan du tänka dig att 

lämna in jeansen då du inte längre vill använda dem? (reuse) 

Om nej, varför väljer du att inte agera efter Nudies koncept? 

Om ja, av vilka anledningar väljer du att agera efter Nudies koncept? 

Om nej:   

(Här sker en förklaring av Nudies dry-koncept och deras eco-cricle) 

Hur hade du velat få reda på detta? 

Om du hade vetat om att Nudie arbetar på detta sätt, hade du då agerat efter dessa 

kriterier? 

Om ja, av vilka anledningar hade du velat agera efter Nudies koncept? 
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