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Sammanfattning 
 

Sammanfattning   
Ungdomar mellan 13 och 19 år är den grupp som lägger mest pengar på inköp av kläder. 
Denna grupp är även de som är mest känsliga för sociala påtryckningar vilket gör dem till en 
intressant forskningsgrupp. Studier har visat att kläder är viktiga sociala medel för ungdomar 
och att det hjälper till att skapa en identitet. Marknadsföringen inom klädesbranschen gäller i 
stor del att positionera designen i produkten och rikta sig till vissa kundsegment och 
distansera sig från andra. Därför är det viktigt att förstå hur ungdomar gör sina val av kläder. 
Interna och externa signaler kan påverka ungdomars val av kläder och den uppfattade 
kvaliteten. Den uppfattade kvaliteten är de attribut som konsumenten uppfattar att den 
specifika produkten har.  Ovanstående argument leder oss in på vår problemformulering 
vilket lyder: 
 
Vilka faktorer påverkar gymnasieungdomars uppfattning av kvalitet vid inköp av kläder? 
 
Huvudsyftet med denna uppsats är att kartlägga de faktorer som påverkar 
gymnasieungdomars uppfattning av kvalitet vid inköp av kläder. Ett delsyfte är att undersöka 
hur åsikterna skiljer sig emellan könen 
 
Vi har i uppsatsen valt att se på problemet utifrån en marknadsförares synvinkel med ett 
positivistiskt förhållningssätt. Det angreppssätt vi valt för uppsatsen är det deduktiva 
angreppssättet. För att kunna besvara problemet har vi gjort en genomgång av tidigare studier 
och litteratur inom vårt valda område.  
 
Med hjälp av den teoretiska referensramen vill vi belysa vilka faktorer som kan påverka 
gymnasieungdomars uppfattning av kvaliteten. Under kapitel tre redogör vi för hur ungdomar 
går tillväga när de ställs inför ett köpbeslut för att sedan klargöra vilka faktorer som påverkar 
konsumenternas köpbeslut. Detta för att få en förståelse för vad som påverkar ungdomars 
attityder gentemot kläder. Vidare har vi också redogjort för vad som faktiskt ska undersökas 
det vill säga den uppfattade kvaliteten. Under kapitlet framgår det vidare att uppfattad kvalitet 
påverkas av interna och externa signaler. Under kapitel fyra redogör vi därför närmare för 
dessa signaler för att kartlägga de faktorer som påverkar attityden och därmed den uppfattade 
kvaliteten på kläder. Interna signaler består av produktens fysiska sammansättning och de 
externa signalerna är t.ex. varumärke, pris och inköpsställe. Teorierna sammanfattas 
avslutningsvis i en sammanfattande modell som fungerar som ett ramverk för den empiriska 
studien.  
 
Vår valda forskningsmetod är den kvantitativa ansatsen med hjälp av en enkätundersökning. 
Vi har använt oss av ett icke-slumpmässigt urval vid val av gymnasieskolor och klasser. Vårt 
urval bestod av 187 respondenter varav 105 kvinnor och 82 män från två gymnasieskolor och 
sju olika gymnasiala program i Umeå.   
 
En skillnad mellan kvinnor och män är att de ser på kvaliteten och de faktorer som avgör 
inköp på olika sätt. Vi har också kunnat se att kvinnorna har ett klart högre intresse av kläder 
än männen vilket kan vara en orsak till att de uppfattar kvaliteten olika. De interna signalerna 
är de som har störst påverkan på uppfattningen av kvaliteten och valet av kläder och 
värdesätts högt bland ungdomar. De externa signaler som värdesätts högst bland våra 
respondenter är främst inköpsstället och att klädernas varumärken passar in med 
ungdomarnas personlighet.  
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Inledning 

1 Inledning 
“This is not the end, it is not even the beginning of the end, but maybe it is the end of the 
beginning” - Winston Churchill.  Med dessa ord vill vi inleda vårt arbete och presentera vårt 
valda ämne och syftet med uppsatsen.  

1.1 Problembakgrund 
Enligt SCB spenderar män i åldern 13-19 genomsnittligen 3 180 kronor1 på kläder per år och 
person, motsvarande siffra för kvinnor i samma ålder är 7 440 kronor 2 .  Samma 
undersökningar visar också att det är denna grupp som spenderar mest pengar på kläder i 
Sverige vilket lägger grunden för en intressant undersökningsgrupp. Att ungdomar spenderar 
mycket på kläder beror dels på att de ofta får ekonomiskt stöd från föräldrarna och att de inte 
hunnit investera i kapitalintensiva varor som bil och boende. I stället lägger ungdomar 
majoriteten av budgeten på snabbrörliga konsumtionsvaror exempelvis mat, kläder och nöjen. 
3   
 
Ungdomar påverkas mycket av omgivningen. Deras konsumtionsmönster skapas tidigt och 
influeras av ideal från olika kulturella resurser såsom film, TV, musik, reklam etcetera. De 
konsumtionsmönster som bildas under ungdomen tenderar även att bestå när individen blir 
äldre. 4 Ungdomar har blivit en allt intressantare kundgrupp för företagen då de har fått allt 
större köpkraft under de senaste 20 åren och utvecklar en stark märkeslojalitet som varar 
under en lång tid. 5   
 
Studier har visat att kläder är viktiga sociala medel för ungdomar och hjälper till att skapa en 
identitet för individen. Mycket handlar om att konsumera rätt produkt på rätt plats och i rätt 
sammanhang. Genom val av kläder vill ungdomar visa sin sociala tillhörighet och status, de 
vill samtidigt sticka ut från mängden och märkas. Marknadsföringen inom klädbranschen 
gäller till stor del att positionera designen och i produkten, man vill rikta sig till vissa 
kundsegment och distansera sig från andra.6   
 
Enligt Gianneschi blir det dock allt svårare för företagen att välja kundsegment, det är snarare 
konsumenterna som väljer vilka företag och varumärken de vill associeras till7.  Det är därför 
viktigt för företagen att ha förståelse för hur konsumenter gör sina val av kläder, vilka 
faktorer de tycker är viktiga och vad konceptet kvalitet innebär8. Dessa faktorer kan ofta 
påverkas av produktens så kallade interna och externa signaler. De externa signalerna kan till 
exempel vara varumärke, pris och inköpsställe, de interna signalerna är vanligen vad 
produkten innehåller, det vill säga, produktens fysiska sammansättning. Dessa signaler har en 
avgörande roll i individers upplevda kvalitet.9 
 
                                                 
1 SCB (2007-10-31) http://www.scb.se/templates/tableOrChart____205003.asp. Hämtad: 2007-11-9 
2 SCB (2007-10-31) http://www.scb.se/templates/tableOrChart____205005.asp. Hämtad: 2007-11-9 
3 Gianneschi. M, (2007). Varor och märken-  om att vara och märkas. Licentiatuppsats i Företagsekonomi, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. s.17   
4 Ibid. s.8 
5 Ibid. s.15 
6 Ibid. s.20  
7 Ibid s. 20 
8 Mitra. D., Golder. PN. (2006) How Does Objective Quality Affect Perceived Quality? Short-Term Effects, 
Long-Term Effects, and Asymmetries. Marketing science. Vol.25, Issue.3. s.239 ff 
9Akshay R. Rao; Kent B. Monroe, (1989), “The Effect of Price, Brand Name, and Store Name on Buyers' 
Perceptions of Product Quality: An Integrative Review” Journal of Marketing Research, Vol. 26, No. 3. s. 352 f 
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Konsumenter kan fastställa kvaliteten på produkter utifrån de interna och externa signalerna. 
Signalerna jämförs sedan med andra produkter av liknande karaktär. Utifrån bedömningen 
skapar sig individen en uppfattning av produktens egenskaper för att bedöma kvaliteten. Den 
verkliga kvaliteten skiljer sig dock från den uppfattade kvaliteten. Verklig kvalitet är de 
faktiska attribut en produkt besitter medan uppfattad kvalitet är attribut som konsumenten 
uppfattar att den specifika produkten har. Skillnaden mellan de båda kvalitetsfaktorerna är 
alltså den bedömning konsumenterna gör mellan faktiska attribut och uppfattade attribut.10    
 
De externa och interna signalerna hjälper till att forma attityder till olika produkter 11 . 
Signalerna blir därför en viktig del i att förstå konsumenters attityder. Om företag kan förstå 
hur externa och interna signaler påverkar konsumenter kan företag lättare anpassa sina 
produkter så konsumenten får en positiv attityd till produkten och därmed i högre grad 
konsumerar produkten. Problematiken är dock att externa och interna signaler påverkar 
konsumenter olika beroende på vad de vill uttrycka med konsumtionen av produkten. Vid 
konsumtion av kläder vill konsumenten många gånger uttrycka exempelvis sin sociala och 
emotionella tillhörighet.12   

1.2 Problemformulering 
Som det framgår av problembakgrunden är ungdomar en stark kundgrupp inom 
klädbranschen. Därför är det viktigt för företag att ha förståelse för hur ungdomar gör sina val 
av kläder, vilka faktorer de tycker är viktiga och vad konceptet kvalitet innebär. Enligt 
Gianneschi är det ungdomarna som väljer vilka företag och varumärken de vill associeras till 
och förtagen har det generellt svårt att nå denna starka kundgrupp. Problemet är således att 
klädföretagen saknar tillräcklig kunskap om ungdomars köpbeteende och deras preferenser.13 
Därför vill vi, genom denna uppsats, skapa en inblick i hur ungdomar värdesätter olika 
faktorer vid köp av kläder och hur dessa påverkar uppfattade kvaliteten. Ovanstående 
problem leder oss till vår problemformulering: 
 
Vilka faktorer påverkar gymnasieungdomars uppfattning av kvalitet vid inköp av kläder? 

1.3 Syfte   
Huvudsyftet med denna uppsats är att kartlägga de faktorer som påverkar 
gymnasieungdomars uppfattning av kvalitet vid inköp av kläder. Genom att belysa de interna 
och externa signaler som ungdomar värdesätter vid inköp av kläder och hur dessa påverkar 
ungdomars uppfattning av kvalitet, vill vi ge en bredare kunskap om ungdomar och hur de 
fungerar som kundgrupp. Ett delsyfte är att undersöka hur åsikterna skiljer sig emellan könen.  
Genom att generera en bredare kunskap inom området hoppas vi kunna förenkla 
kommunikationen och marknadsföringen mot ungdomar och därmed underlätta för företagen 
att nå ut till denna starka kundgrupp.   

1.4 Avgränsningar 
Inom denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till de interna och externa signalerna som 
teorin huvudsakligen tar upp. Anledningen till avgränsningen är att vi ville fokusera arbetet 

                                                 
10 Zeithaml, V.A, (1988) Consumer perception of price, quality and value: A mean-end model and synthesis of 
evidence. Journal of marketing Vol. 52 Issue. s. 6 f 
11 Sheth, N.J, Mittal, B, Newman, I.B, Customer behavior, consumer behavior and beyond, s. 389 
12 Ibid s. 63 
13 Gianneschi. M, (2007). Varor och märken-  om att vara och märkas. Licentiatuppsats i Företagsekonomi, 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. s.20 ff 
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på interna och externa signaler som av tidigare studier anses vara de viktigaste signalerna för 
uppfattningen av kvaliteten. Tidigare studier inom ämnet har fokuserat på andra målgrupper. 
Det kan tänkas finnas fler faktorer som påverkar ungdomars inköp och kvalitetsuppfattning 
av kläder, exempelvis etniska förhållanden som kan uppfattas som en extern signal. Med 
hänvisning till tidigare studier har vi valt att bortse från övriga interna och externa signalerna.   
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1.5 Disposition av uppsatsens fortsättning 
 

    
 

Forskningsstrategi 
Detta kapitel syftar till att redogöra vilket angrepp och strategi vi har valt för att utföra denna studie. Kapitlet ligger till grund 
för arbetets fortsatta gång. 

 
. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Köpbeteende, attityder och kvalitet 
I kapitlet redogör vi för köpbeslutsprocessen för att sedan förklara begreppet kvalitet och hur det hänger samman med 
attityder. I detta kapitel klargör vi även hur kvalitetsbegreppet hänger samman med de interna och externa signalerna. 
Kapitlet är relevant för nästkommande kapitel och ligger till grund för strukturen på vår teoretiska modell. 

 
 

 

Interna och externa signaler 
Kapitlet förklarar externa och interna signaler och hur dessa påverkar attityden till en produkt och därmed den uppfattade 
kvaliteten. Kapitlet avslutas med en teoretisk modell som ligger till grund för uppbyggandet av vår enkätundersökning. 

 
 

 
 

Undersökningsstrategi 
Inom kapitlet redogör vi för hur den empiriska studien har genomförts. Vi argumenterar för och emot tillvägagångssättet. 
Enkätundersökningen bygger på den teoretiska modell som presenterades under den teoretiska referensramen. 
 

 
 

 

Empiri 
Inom empirin pressenterar vi resultatet av studiens datainsamlade material. Resultaten följer samma struktur som 
teorikapitlet (interna och externa signaler). 

 
 Analys 

I detta kapitel analyseras det insamlade materialet med hjälp av statistiska modeller och behandlade teorier. För att underlätta 
för läsaren följer även detta kapitel samma upplägg som tidigare kapitel.  
 

Slutsatser 
Kapitlet behandlar resultatet av vår studie. Vidare har vi framfört en diskussion om förlag till vidare studier inom ämnet. 

Sanningskriterier 
Inom detta avslutande kapitel vill vi diskutera hur trovärdig studien är. Detta vill vi förklara genom validitet och reliabilitet. 
Vidare diskuterar vi även studiens generaliseringsmöjligheter. 
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2  Forskningsstrategi  
“The right question is usually more important than the right answer to the wrong question” – 
Alvin Toffler.  Detta kapitel syftar till att redogöra vilket angrepp och strategi vi har valt 
för att utföra denna studie. Kapitlet ligger till grund för den återstående delen av studien då 
teori och metodval påverkas av detta kapitel. 

2.1 Ämnesval 
Marknadsföring handlar till stor del om att få individen att konsumera. Många av våra kurser 
har därför handlat om att förstå individen som konsument. Under dessa år har vi därför 
utvecklat stor insikt och stort intresse inom området, därav var detta en given del i vår 
uppsats när vi valde ämne. Att det undersökta ämnet blev just kläder beror på att det är en 
produkt vi visste har en stor inverkan på ungdomar. Vi är båda intresserade av 
klädesbranschen vilket också påverkat val av ämne.  Kvaliteten på kläder visste vi var svår att 
fastställa eftersom den kan ses från många olika perspektiv. Kvaliteten är dock en central del 
i produkten och därför ansåg vi det vara ett spännande studieområde.  
 
Fascinationen för kläder och kvalitet har kommit från tidigare studier där vi lärt oss hur man 
på olika sätt kan attrahera konsumenter genom att påverka deras uppfattning av kvaliteten. 
Studier inom genusområdet har gett oss grundläggande kunskap för att inse att det kan finnas 
skillnader mellan män och kvinnor vid köpbeslut och uppfattning av kvaliteten. Ovanstående 
argument lägger enligt oss grunden för en intressant studie.  
 
Detta ämne är även aktuellt då klädesbranschen på senare år har ökat dramatiskt 14 . 
Anledningen till vårt val av respondenter, det vill säga gymnasieelever, är att de lägger mest 
pengar på kläder av Sveriges befolkning. Dessa faktorer tillför en aktualitetsaspekt till 
uppsatsen vilket gör det relevant att undersöka huruvida gymnasieungdomar uppfattar 
kvalitet vid inköp av kläder.     

2.2 Tidigare erfarenheter 
Verklighetsbilder, strategier och erfarenheter lägger tillsammans grunden för 
forskningspraktiken. Forskarens erfarenheter och synen på verkligheten spelar in 
undersökningens resultatet. 15  På grund av detta kommer vi att redovisa våra tidigare 
erfarenheter för att på så sätt skapa förståelse för hur vår syn på verkligheten kan ha påverkat 
studien.  
 
Ämnet vi kommer att behandla i uppsatsen har främst påverkats av teoretisk kunskap från 
svenska universitet samt utlandsstudier. Vår teoretiska förståelse kommer främst från tidigare 
studier inom marknadsföring och inom redovisning. Studier vid Plekhanov University Of 
Russia i Moskva gav kunskaper om konsumentbeteende där kvalitetsaspekten utifrån 
konsumentens synvinkel var centrala delar av kurserna. Fördjupande studier inom 
konsumentbeteende har gett oss förståelse för konsumentens beslutsprocess och vad som 
påverkar denna. Detta väckte ett intresset för ämnet. Studier har visat att köpprocessen är 
komplex och att individer inte bara handlar efter någon enskild faktor. Med dessa 
erfarenheter hoppas vi tillföra arbetet en intresseväckande dimension. 
 

                                                 
14 www.di.se, Full fart i modebranschen (2007-09-27) 
15 Eliasson. R. (1995) Forskningsetik och perspektivval. s.25 
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2.3 Perspektiv 
Utifrån vår förförståelse om problemet kan vi välja att utforma hur vi ser på problemet och 
detta kommer i slutändan att påverka tolkningen av studiens utfall. Utifrån vårt perspektiv 
kan vi försöka tolka problemet och bedöma vad vi anser vara relevant.16 I vår studie ha vi 
kartlagt faktorer som påverkar gymnasieungdomars uppfattning av kvalitet och leder till 
inköp av kläder utifrån en marknadsförares perspektiv. Detta har vi gjort för att försöka bidra 
med kunskap om hur klädföretag bättre kan nå gymnasieungdomar.     

2.4 Vetenskapligt förhållningssätt  
Positivism och hermeneutik är två vetenskapsteoretiska plattformar som sägs vara varandras 
motsatser. Positivism ligger till grund för kvantitativ metodteori och hermeneutik för 
kvalitativ metodteori. 17  

2.4.1 Positivism 
Positivismen försöker tillämpa naturvetenskapens forskningsmodell i utforskandet av den 
sociala världen. Infallsvinkeln menar att den sociala världen fungerar på samma sätt som i 
naturen med mönster, regelbundenhet och orsaksförklaringar.18  Positivismen säger att endast 
det observerbara skall räknas som giltig kunskap. Dess mål är att förklara, det vill säga söka 
orsaksförklaring och kausalitetssamband. Inom positivismen är forskarens förhållningssätt 
analytiskt och objektivt vilket innebär att forskaren står i en yttre relation till 
forskningsobjektet, detta innebär att om forskaren byts ut skall resultatet bli detsamma.19 Att 
positivismen ligger till grund för kvantitativ metod beror på att den producerar kunskap om 
objektiva förhållanden vilket syftar till att förmedla information om samband och relationer 
mellan olika variabler20.   

2.4.2 Hermeneutik  
Hermeneutik innebär tolkningslära. Den hermeneutiska läran säger att hur man tolkar och 
förstår är grunderna för människans existens. Då denna infallsvinkel går ut på att förstå och 
tolka kommer forskaren att få ett öppet och subjektivt engagemang det vill säga att forskaren 
står i direkt relation till forskningsobjektet. Forskaren ställer helheten i relation till delarna för 
att på så sätt få en fullständig helhetsbild och förståelse av forskningsämnet. 21  Den 
hermeneutiska kunskapssynen hänger samman med kvalitativa tillvägagångssättet då den 
inriktar sig på att tolka och förklara handlingar genom upplevelsegemenskap, så kallad 
intersubjektivitet22. 

2.4.3 Vårt val av vetenskapligt förhållningssätt  
Vi kommer i undersökningen att utgå från det positivistiska förhållningssättet. Det innebär att 
vi strävar efter ett objektivt synsätt och utifrån en kvantitativ studie försöka kartlägga faktorer 
som påverkar uppfattningen av kvaliteten på kläder och därmed leder till inköp av kläder. Vi 
vill mäta attityder och studera dessa ur en objektiv synvinkel. Vi som forskare deltar i 

                                                 
16 Lundahl, U, Skärvad, P.H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare.s.38 
17 Lundahl, U, Skärvad, P.H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare, s.38  
18 Denscombe. M (2000) . Forskningshandboken, s.281 
19Patel. R (1994). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en undersökning, s. 
23ff.   
20 Johansson Lindfors. M. (1993). Att utveckla kunskap, s. 40 
21 Patel. R., Davidsson. B. (1994). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 23ff.   
22 Johansson Lindfors. M. (1993). Att utveckla kunskap, s. 40 
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undersökningen som observatörer och försöker samtidigt skilja mellan fakta och värderingar. 
Vi söker inte en djupare förståelse för bakomliggande faktorer utan eftersträvar en bredare 
kunskap inom ämnet. Dessa förutsättningar är grunden till vårt val av förhållningssätt.  

2.5 Angreppssätt 

2.5.1 Deduktion 
Att en forskare arbetar deduktivt innebär att forskaren följer bevisandets väg. Detta arbetssätt 
innebär att forskaren följer principer och befintliga teorier och utifrån dessa drar slutsatser om 
enskilda företeelser. Ur teorin härleds hypoteser som sedan prövas empiriskt. Den teoretiska 
referensramen påverkar vilken information som samlas in för den empiriska undersökningen 
och hur dess resultat tolkas.23 Med utgångspunkt i teorin bygger forskaren upp en modell 
eller teori som skall avbilda verkligheten och/eller beskriva hur forskningsämnet fungerar. 
Utifrån den empiriska verkligheten försöker forskaren sedan avfärda eller verifiera om teorin 
eller modellen stämmer överens med verkligheten.24 

2.5.2 Induktion  
En forskare med induktivt angreppssätt sägs följa upptäckandets väg. Forskaren studerar då 
först forskningsobjektet utan någon teoretiskt förankring. Forskaren skall med den insamlade 
informationen och empirin formulerar en teori. Syftet med det induktiva angreppssättet är 
inte att testa någon befintlig teori utan att generera ny teori. 25  

2.5.3 Vårt val av angreppssätt 
Vår studie utgår från det deduktiva angreppssättet. Detta eftersom vi har börjat 
undersökningen med att utgå från en teoretisk referensram och sedan arbetat oss mot empirin. 
För att på bästa sätt kartlägga faktorer som påverkar uppfattningen av kvalitet och därmed 
leder till inköp av kläder har vi valt att använda vedertagna teorier som fungerar som 
plattform genom den empiriska studien, därav det deduktiva synsättet och den positivistiska 
synen på forskningsobjektet. Våra förhoppningar med studien är att; genom att arbeta från 
teori till empiri generera ny kunskap vilket kan bidra till praktisk användbarhet vilket 
stämmer överens med det deduktiva arbetssättet.  

2.6 Insamling av sekundärdata 
Det finns två olika sorters källor som går att använda vid insamling av data, primärdata och 
sekundärdata. Med primärdata menas insamlat data av forskaren. Med sekundärdata avses 
information som inte är insamlad primärt för den egna studien, det vill säga, data som är 
insamlat av andra forskare och institutioner. Sekundärdata kan ofta hämtas genom böcker, 
artiklar, tidskrifter, årsredovisningar med mera.26  
 
Vår insamling av sekundärdata till teorikapitlet har till största delen skett på Umeå 
Universitetsbibliotek. Några av artiklarna vi använt oss av har vi hittat på 
referensdatabasen Business Source Premier och Emerald. De sökord vi använt oss av är 
quality and price, relationship and quality and price, perceived quality, quality and clothing 

                                                 
23 Patel. R., Davidsson B. (1994). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 20-22.   
24 Johansson Lindfors. M. (1993). Att utveckla kunskap, s. 56 
25 Patel. R., Davidsson. B. (1994). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 21 
26 Lundahl, U, Skärvad, P.H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare, s.52 
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och brand personality and quality. Det finns en uppsjö av artiklar inom vårt arbetsområde 
därför har vi även försökt att hitta relevant litteratur genom att gå igenom källförteckningen 
på artiklar vi funnit väsentliga för vår studie. De böcker vi har använt oss av har vi hittat 
genom universitetsbibliotekets sökmotor ALBUM, där har sökorden främst varit consumer 
and price, consumer and quality, price and quality. Statistisk och en del bakgrundsmaterial 
har vi hämtat från SCB:s hemsida och genom sökning i dagspress på internet. De sökord vi 
använt oss av vid sökning av dagspress är modeindustrin, modebranschen och 
klädesindustrin. Våra källor till metodavsnittet har vi hämtat från böcker som behandlar 
forskningsmetodik och vetenskapliga synsätt.  

2.7  Kritik av sekundärkällor  
Med hjälp av källkritiken bedöms och värderas källors trovärdighet, detta för att fastställa 
studiens tillförlitlighet och sanningskriterier27. Enligt Thurén (2003) finns det fyra kriterier att 
bedöma källor utifrån, dessa är äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och 
tendenskriteriet28.  
 
Med äkthetskriteriet menas att källan är vad den utger sig att vara, det vill säga att den inte är 
en förfalskning. Viktigt är såldes att göra sig medveten om att det kan vara en förfalskning.29  
Vid en genomgående prövning av våra sekundärkällor kan vi inte garantera att de inte rör sig 
om förfalskning då det kan vara svårt att göra en så pass utförlig genomgång. Vi har dock 
försökt att minimera risken att använda oss av förfalskningar genom att använda tillförlitliga 
databaser samt vetenskapligt granskade artiklar. De böcker vi använt oss av är skrivna av 
välkända författare och många av böckerna ingår som kurslitteratur vid tidigare studier vilket 
ger en hög tillförlitlighet. Statistiska centralbyrån (SCB) är en central förvaltningsmyndighet 
för den officiella statistiken och för annan statlig statistik vilket gör att denna källa kan ses 
som tillförlitlig. 30 Övriga internetkällor är hämtade från välkända och seriösa företag vilket 
gör att vi anser dem som tillförlitliga. 
 
Tidskriteriet innebär att källan är trovärdigare och mera aktuell desto mer samtida den är31.  I 
detta arbete har vi i största mån försökt att implementera kriteriet. Dock är många av de 
vetenskapliga artiklarna vi använt oss av i detta arbete relativt gamla, men vi har försökt att 
aktualisera och uppfylla tidskriteriet genom att komplettera med mer samtida källor. 
Anledningen till att många av artiklarna är relativt gamla är att mycket av den grundläggande 
forskningen inom vårt valda ämne är av äldre art. 
  
Med beroendekriteriet menas att för att källan skall vara oberoende för att vara tillförlitlig, 
det vill säga, uppgifterna skall inte ha påverkats av någon annan. Detta betyder att man i 
största mån bör använda sig av ursprungskällan och inte referat eller hänvisa till någon annan 
källa.32  I vårt arbete har vi i möjligaste mån försökt att tillämpa beroendekriteriet. Detta har 
dock inte alltid varit möjligt då vi ibland inte kunde hitta ursprungskällan. Att vi inte kunde få 
tag på vissa källor berodde på att vissa artiklarna var äldre och att vi inte kunde få tag på all 
litteratur. 
 

                                                 
27 Thurén. T (2003), Källkritik. s.7 
28 Ibid. s.11 
29 Ibid. s. 12ff 
30 SCB, http://www.scb.se/templates/Listning1____44031.asp. hämtad: 2007-11-29 
31 Thurén. T (2003), Källkritik. s.26 
32 Ibid s. 34 
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Tendenskriteriet utgår ifrån att källan är opartisk, det vill säga, att den som sprider 
informationen inte skall ha egna intressen eller vinningar som går före sanningen33. Då vi 
anser att vi inte använt några källor där forskare och författare skulle ha någon partisk 
tendens anser vi att våra källor uppfylla detta kriterium. 
 
En kritik vi kan rikta mot många av våra behandlade artiklar är att dessa i stor utsträckning 
handlar om unga kvinnors köpbeteende vid inköp av kläder. Det har varit svårt att hitta 
artiklar om mäns köpvanor och köpbeteende vid val av kläder. Detta gör att artiklarna kanske 
inte alltid är applicerbara på den manliga populationen. Ytterligare kritik kan riktas mot 
artiklarna på grund av att studierna ofta är utförda i utlandet och inte allt för sällan i USA. 
Ungdomars beteende och vanor kan vara olika mellan Sverige och andra länder. 
 
Slutligen skall även tilläggas att majoritet av valda litteraturen har varit på engelska. Ingen av 
oss som författare har engelska som modersmål och det går därför inte att utesluta eventuella 
feltolkningar av texterna. Vi har dock försökt undvika eventuella misstolkningar genom att 
parallellt bearbeta artiklarna med svensk-engelska ordböcker.   

                                                 
33 Ibid. s. 63 
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3 Köpbeteende, attityder och kvalitet 
Inom detta kapitel vill vi belysa vilka faktorer som kan påverka gymnasieungdomars 
uppfattning av kvaliteten. Vidare vill vi testa dessa faktorer genom vår empiriska 
undersökning för att kartlägga vad som påverkar ungdomars inköp av kläder. Under detta 
kapitel börjar vi med att klargöra hur konsumenter går tillväga när de ställs inför köpbeslut. 
Vidare kommer vi förklara vår syn på kvalitet och vad som avses med uppfattad kvalitet. 
Sedan belyser vi att attityder påverkas av olika faktorer och att de i sin tur påverkar den 
uppfattade kvaliteten på kläder.  

3.1 Köpbeslutsmodellen  
Köpbeslutsprocessen består av fem olika steg och används av marknadsförare för att få 
förståelse om hur konsumenterna i allmänhet grundar sina köpbeslut. Stegen i 
köpbeslutsprocessen består av upptäckande av behov, informationssökning, värdering av 
alternativ, köpbeslut och efterköp beteenden. Modellen visar att köpbeslutet börjar långt 
innan köptillfället och slutar långt efter att köpet slutförts.34  
 

Upptäckande 
av 

behov 

Informations- 
sökning 

Värdering av 
alternativ 

Köpbeslut
  

Efterköp- 
beteende  

Figur 3.1  Köpbeslutsmodellen   

 

                                                

 
 

 
 
 
 
 
I modellens första steg upptäcker konsumenten ett behov som kan bli uppfyllt genom att ett 
köp äger rum. Behovet kan komma från olika källor, individen kan exempelvis se ett 
klädesplagg i en butiks skyltfönster, se en reklam på tv om vårens nya modeplagg eller 
beundra någons nya jacka. Om marknadsförare vet vilka faktorer som skapar behov hos 
konsumenter kan de lära sig att tillfredställa behoven på ett effektivt sätt.35 
 
Andra steget handlar om informationssökning. Konsumenter kan söka information på olika 
sätt, till exempel kan de aktivt söka information genom att söka efter recensioner om olika 
produkter, prata med kunniga försäljare och vänner eller gå in till butiken och pröva olika 
klädesplagg för att se vad som passar bäst.36  
 
Modellens tredje steg handlar om värdering av information. Konsumenten har nu en del 
insamlad data om den efterfrågade produkten, informationen kommer hjälpa köparen att 
bestämma vilken produkt som bäst uppfyller behovet. Konsumenter ser på produkter som en 
samling av produktattribut,37 ett par byxor består således av design, passform, hållbarhet, pris 
och det abstrakta värdet inom varumärket. Vilka produktattribut som är viktigast varierar 
mellan olika individer. Konsumenterna utvärderar attributen, sätter dem i relation till priset 
och tar hänsyn till informationen som de fått ut av sökningen. Sedan bestämmer konsumenten 
vilken produkt som tillfredställer behovet bäst. Det är viktigt att förstå vilka attribut 

 
34 Kotler, Wong, Saunders, Armstrong (2002), Principles of marketing s. 214  
35 Ibid. s.215 ff 
36 Ibid. s. 215 ff 
37 Ibid. s. 217 ff 
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konsumenter värdesätter för att på så sätt kunna anpassa marknadsföringsstrategin till rätt 
konsumentgrupper.38 
 
Efter att ha värderat alternativa produkter infaller köpbeslutet, i detta skede kommer 
konsumenten antingen fullfölja köpet eller avbryta köpet. Exempel på faktorer som kan 
avbryta köpet är att individen inte hittar passande alternativ, det finns för mycket risk 
förknippad med köpet, priset är för högt, familjs och vännernas åsikt om köpet och slutligen 
kan konsumenten finna andra behov som är viktigare att tillfredställa vilket avbryter den 
aktuella köpprocessen. Det är viktigt för marknadsförare att förstå vad som kan avbryta en 
köpprocess för att kunna motverka detta. Efter att köpet är verkställt kommer konsumenten 
antingen medveten eller omedveten att evaluera produkten. Detta görs genom att 
förväntningarna före köpet ställs emot utförandet av produkten efter köpet. Ju högre 
förväntningarna är desto svårare är det att bli fullt tillfredsställd av produkten. Tillfredställda 
kunder blir oftast trogna kunder, därför är det viktigt för företagen att försöka skapa rimliga 
förväntningar och utveckla produkterna så dessa förväntningar uppfylls.39 

3.2 Attityder  
För att kunna kartlägga de faktorer som påverkar ungdomars uppfattning av kvalitet måste vi 
till en början belysa hur attityder gentemot olika objekt uppstår och vad som påverkar dessa. 
Uppfattade kvalitet är i sig väldigt svårt att mäta, istället måste man försöka förstå hur den 
skapas. Detta kan göras genom att mäta ungdomars attityder gentemot olika faktorer som 
leder till inköp av kläder för att på så sätt kartlägga gymnasieungdomars uppfattning av 
kvalitet. Attityder påverkas av individens omgivning och värderingar. Individens inställning 
och attityder gentemot en produkt påverkar sedan hur kvaliteten uppfattas av konsumenten.  
 
Enligt Grant och Stephen är attityder en inställning till något eller någon. Utifrån våra 
attityder formar vi sedan tilltro och idéer gentemot någonting. Attityder formas av vår 
omgivning och kan därför ändras. Attityder formas bland annat av varumärken, platser, 
sociala interaktioner etcetera.40 Enligt Sargeant et al hjälper attityder oss att upprätthålla en 
sansad bild gentemot omvärlden och förstärker vår självuppfattning. 

• Kunskap som hjälper oss att handla på ett specifikt sätt. Vi handlar utifrån det vi tror 
är rätt. Om attityden gentemot ett objekt är positiv kommer individen att söka kunskap 
inom det specifika området. 

• Självuppfattningen behåller vi med hjälp av attityder. Individer kan ofta försvara sitt 
handlande med de attityder som finns gentemot objektet.  

• Attityder är baserade på personliga erfarenheter, de vägleder konsumenten mot 
produkter som motsvarar deras preferenser.  

• Attityder avspeglar en individs värderingar. Om en individ vill till exempel bli 
uppfattad som stilig och trendig kan personen forma positiv attityd mot produkter som 
avspeglar hans eller hennes värderingar.  

• Sociala interaktioner formar många attityder. Attityder får individer att känna 
tillhörighet till en grupp med liknande värderingar så som familj och vänner.41 

                                                 
38 Kotler, Wong, Saunders, Armstrong.(2002).Principles of marketing.. s. 220 
39 Ibid. s 221 
40 Grant I.J., Stephen G.R (2005), Buying behaviour of “tweenage” girls and key societal communicating 
factors influencing their purchasing of fashion clothing, Journal of Fashion Marketing and Management Vol. 9 
Issue 4, pp. 458 ff 
41 Sargeant, A., West, D.C.,(2001), Understanding Buying. Direct & Interactive Marketing, p71, 48p, 3 charts, 5 
diagrams 
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3.3 Kvalitet 
Detta avsnitt avser att klargöra det som ska undersökas, det vill säga den uppfattade 
kvaliteten. Under avsnittet klargör vi att kvaliteten är subjektiv och varierar från konsument 
till konsument.  

3.3.1 Uppfattad kvalitet 
Att den uppfattade kvalitén skiljer sig från den verkliga kvaliteten har länge varit känt och 
många gånger är det viktigt att veta när man reder ut hur kvalitet uppfattas42. För att reda ut 
skillnaden mellan den verkliga kvalitén och den uppfattade kvalitén har Zeithaml delat upp 
den uppfattade kvalitén i fyra kategorier.  
 

• Det abstrakta värdet är högre ställt än de faktiska attributen i en produkt – Denna 
del av kvalitetsaspekten innebär att man försöker förstå den kognitiva strukturen för 
ett beteende, strukturen förklarar hur individer resonerar när de väljer produkter 
utifrån abstrakta värden. Det uppstår då en kedjereaktion vilket innebär att 
produkten skall ge funktionella fördelar vilket i sin tur leder till praktiska fördelar 
som slutligen leder konsumenten till en emotionell utdelning.  

• Globala bedömningar med liknande attityder - Enligt denna syn på uppfattad kvalité 
gör konsumenten en helhetsbedömning av produkten. I denna aspekt gör Zeithaml 
skillnad på effektiv kvalitet och kognitiv kvalitet. Effektiv kvalitet innebär att 
konsumenten bara gör en helhetsbedömning av produkten medan kognitiv kvalitet 
innebär att konsumenten väger in negativa faktorer i produkten vilket sedan jämförs 
med de positiva faktorerna för att skapa en helhetsvärdering. Skillnaden mellan 
dessa två är att vissa attribut i produkten kan upptäckas innan inköpet och de andra 
faktorerna kan bara bli upptäckta under konsumtion. Ju fler attribut som kan bli 
upptäckta under konsumtion, desto högre grad är kvaliteten en del av det kognitiva 
omdömet. Den kognitiva kvalitén är den som har högst sannolikhet att uppstå för 
produkter som används under lång tid.    

• Konsumentens bedömning – Ofta bedöms kvalitén utifrån en jämförelse med andra 
produkter av liknande karaktär. Utifrån denna bedömning skapar sig sedan 
individen en uppfattning av produktens egenskaper för att göra en bedömning av 
kvaliteten. Detta gör att producenten har svårt att fastställa kvaliteten eftersom den 
uppfattas olika av konsumenter. Detta gör också att konsumenten fastställer 
kvaliteten på produkten utifrån olika produktsignalerna. Dessa signaler kan indelas i 
interna och externa. De interna signalerna består av produktens fysiska 
sammansättning, såsom material, design hållbarhet och så vidare. De externa 
signalerna är relaterade till produkten men är inte en den av den faktiska 
konstruktionen, dessa kan vara till exempel pris, märke och inköpskanal. Det är 
emellertid inte alltid någon självklar indelning mellan de båda utan ibland kan 
gränsen vara otydlig och en signal kan både uppfattas som intern och extern. 
Exempel på detta är förpackningen, förpackningen i sig är en intern signal då det har 
med produktens design att göra, men varumärket samt prislappen på förpackningen 
är externa signaler.   

• Verklig kvalitet skilt från uppfattad kvalitet – Den verkliga kvalitén är de faktiska 
attributen en produkt besitter medan den uppfattade kvalitén är de attribut som 

                                                 
42 Zeithaml, V.A, (1988) Consumer perception of price, quality and value: A mean-end model and synthesis of 
evidence. Journal of marketing Vol. 52 Issue. s. 3 ff 
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konsumenten uppfattar att den specifika produkten har. Skillnaden mellan de båda 
kvalitetsfaktorerna är alltså den bedömning som konsumenterna gör mellan faktiska 
attribut och uppfattade attribut.   

 
Att säga vilken av de externa eller interna signalerna som är viktigast för individen är svårt då 
det beror på i vilket sammanhang produkten konsumeras. Den interna värderingen är 
viktigast om konsumenten har kunskap om produkten eftersom konsumenten kan förutspå 
signaler som produkten kommer att ge ifrån sig under konsumtionen. De externa signalerna 
är viktiga när konsumenten har lite kunskap eller lite intresse i att skaffa sig kunskap om en 
specifik produktkategori, ofta väljer då konsumenten att gå på de externa signaler som 
produkten avspeglar.43 De interna och externa signalerna tillsammans bidrar till att forma 
attityder mot olika produkter44. 

3.3.2 Uppfattad kvalitet på kläder 
Enligt Swinker och Hines har interna och externa signalerna en påverkan på 
klädkonsumenters uppfattning av kvaliteten. Det har dock varit svårt att fastställa vilka 
signaler som påverkar uppfattningen av kvaliteten samt hur konsumenter gör sina inköp och 
val av kläder. Exempelvis har vissa studier påvisat starkt samband mellan ursprungsland och 
uppfattad kvalitet på kläder medan andra studier inte kunnat koppla samman dessa två 
variabler. När uppfattad kvalitet på kläder tidigare har undersökts har många forskare försökt 
hitta samband mellan uppfattad kvalitet och enstaka variabler såsom pris eller varumärke. 
Författarna menar att man inte kan fokusera enbart på en eller ett par variabler när man 
undersöker uppfattad kvalitet utan en sammansättning av flertalet variabler.45 

                                                 
43 Zeithaml, V.A, (1988) Consumer perception of price, quality and value: A mean-end model and synthesis of 
evidence. Journal of marketing Vol. 52 Issue. s.16. ff 
44 Sheth, N.J, Mittal, B, Newman, I.B, Customer behavior, consumer behavior and beyond s. 389 
45  Swinker,E,M., Hines, D, J. (2005) Understanding consumers’ perception of clothing quality: a 
multidimensional approach, International Journal of Consumer Studies, Vol.30, Issue. 2, s. 219 f 
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4 Interna och externa signaler  
 I kapitel tre har vi presenterat köpbeslutprocessen och vilka faktorer som påverkar 
konsumenters köpbeteende. Vi har vidare redogjort för hur uppfattad kvalitet och attityder 
hänger samman och hur de tolkas av konsumenten. Under kapitel tre framgår det att 
uppfattad kvalitet påverkas av interna och externa signaler. Under kapitel fyra kommer vi att 
redogöra närmare för dessa signaler för att kartlägga de faktorer som påverkar attityden och 
därmed den uppfattade kvaliteten på kläder. Vi sammanfattar sedan våra valda teorier 
genom att sammanfatta dem i en övergripande modell.  
 
Klädeskonsumenter kan utvärdera ett plagg antingen vid inköpstillfället eller under 
konsumtionen, även individers uppfattning av plaggens kvalitet kan uppkomma före, under 
eller efter konsumtion 46 . Hur kvaliteten uppfattas av klädeskonsumenter är beroende av 
interna och externa signaler. När det gäller konsumtion av kläder består de interna signalerna 
av plaggens fysiska sammansättning, det vill säga design, passform, material, bekvämlighet, 
hållbarhet etcetera.  Externa och interna signaler har betydelse för vilka plagg som 
konsumenten väljer att köpa. Vid konsumtion av kläder spelar även de externa signalerna en 
betydande roll för konsumentens uppfattning av klädernas kvalitet och deras val av kläder. 
Dessa signaler består av pris, varumärke, ursprungsland och inköpsställe.47 De interna och 
externa signalerna har en avgörande roll i individers attityd och därmed den upplevda 
kvaliteten48. 

4.1 Interna signaler 
Som redan nämnts är de interna signaler produkten fysiska sammansättning såsom material, 
storlek och hållbarhet. Dessa interna signaler går inte att ändra på utan att ändra på produkten 
i helhet. De interna signalerna består bland annat av den funktionella och estetiska 
dimensionen av produkten. Exempelvis kan materialet och designen på en produkt vara en 
del av det estetiska och funktionella, dessa bygger i sin tur på individuella bedömningar som 
görs av konsumenten. Erfarenheter och kunskap om produktens interna signaler påverkar 
konsumenters omdömen om produkten. Konsumenter med stor kunskap och erfarenhet kan 
välja produkter som de vet kommer att passa både estetiskt och funktionellt. Ungdomar 
brukar exempelvis ha stor kunskap om vilken storlek och typ av plagg som passar deras 
kroppsfigur och hur hög bekvämligheten ett visst plagg har. Därmed kan de med stor omsorg 
avgöra vad som kommer att uppfylla deras funktionella och estetiska förväntningar under 
konsumtionen.49 
 
Då ungdomar ofta värderar psykosociala behov högt kan dessa ställas högre än de 
funktionella och estetiska dimensionerna en produkt besitter. Enligt De Klerk et al kan 
ungdomar förbise den estetiska dimensionen på grund av att delar av de externa signalerna 
uppfyller de psykosociala behoven och på så sätt tillfredsställs konsumenten emotionellt. I 
                                                 
46 Abraham-Murali, L. and Littrell, M.A. (1995), Consumers’ conceptualization of apparel attributes, Clothing 
and Textile Research Journal, Vol. 13 Issue. 2  
47  Swinker,E,M., Hines, D, J. (2005) Understanding consumers’ perception of clothing quality: a 
multidimensional approach, International Journal of Consumer Studies, Vol.30, Issue. 2, s. 218–223 
48Akshay R. Rao; Kent B. Monroe “The Effect of Price, Brand Name, and Store Name on Buyers' Perceptions 
of Product Quality: An Integrative Review” Journal of Marketing Research, Vol. 26, No. 3. (Aug., 1989), s. 353  
49 De Klerk,M,H., Tselepis.T (2007) The early-adolescent female clothing consumer Expectations, evaluation 
and satisfaction with fit as part of the appreciation of clothing quality, Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 11 Issue. 3, s.425 ff 
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dessa fall använder konsumenter de externa signalerna för att avgöra hur pass bra den fysiska 
konstruktionen av produkten är, exempelvis används märket för att avgöra tygets kvalitet. 
Detta uppstår vanligen när konsumenten har dåligt med kunskap om produktens fysiska 
konstruktion.50  

4.2 Externa signaler  

4.2.1 Psykosociala behov 
Ungdomar är en känslig konsumentgrupp vars åsikter, värderingar, personligheter och 
konsumtionsmönster är under utveckling, ofta saknar de även erfarenhet av besluttagande. 
Därmed är denna konsumentgrupp väldigt känslig för påtryckningar och deras beslut 
påverkas ofta av deras omgivning. Det är därför särskilt viktigt för ungdomar att de externa 
signalerna tillfredsställer vissa så kallade psykosociala behov. De psykosociala behov är 
bland annat behov av tillhörighet till en viss grupp, behov av självkänsla, samt behovet av att 
tillfredställa omgivningens åsikter och förväntningar. Ungdomar tenderar att ställa stor vikt 
på de externa signalerna. I vissa fall kan de externa signalerna tillfredställa ungdomarnas 
psykosociala behov vilket leder till att individerna känner sig accepterade av sin omgivning.51 
 
Psykosociala behoven är till stor del kopplat till individers självuppfattning och denna kan 
enligt Sargeant et al. delas upp i fyra komponenter: 

• Ideal – Den individen vill bli uppfattad som.  
• Social – Hur individer tror andra uppfattar dem. 
• Ideal social – Så som individer vill bli uppfattade av andra. 
• Expressiv – så som individer vill bli uppfattade i vissa situationer.  

Konsumenter skapar sig en självbild av hur väl de passar med vissa produkter, utifrån detta 
kan konsumenterna sedan skapa sig en förlängd självbild och avgöra om deras 
självuppfattning passar inom produktramen.52  
 
Kläder är för ungdomar ett viktig redskap för att få självförtroende och social acceptans. 
Unga individer som följer samhällets normer om hur de ska klä sig har det generellt lättare att 
passa in i sociala nätverk än de som försöker uttrycka sin individualism. Därav är valet av 
kläder förknippade med stora sociala risker för ungdomar.53   
 
Enligt Chaplin och John påverkas ungdomar främst av tre källor vid val av kläder som är 
media, föräldrar och umgängeskrets. Media påverkar attityder mot olika objekt och kan 
samtidigt skapa behov och efterfrågan av produkter. Media målar också upp en bild av vad 
som är ”rätt” och ”fel”. Media skapar ett behov av att efterlikna kända människors klädstil. 
Celebriteter blir förebilder och stilikoner för ungdomarna och det dem använder blir ”rätt”. 
Föräldrarnas inverkan på ungdomar formas oftast under ungdomarnas tidigare stadier. Vad 
föräldrarna anser är ”rätt” och ”fel” inpräntas i barndomen och formar ungdomarnas attityder. 
Studier visar att den viktigaste påverkande källan för ungdomars val av kläder är 
umgängeskretsen. Kläder är produkter med högt socialt värde och används av ungdomar för 
                                                 
50 De Klerk,M,H., Tselepis.T (2007) The early-adolescent female clothing consumer Expectations, evaluation 
and satisfaction with fit as part of the appreciation of clothing quality, Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 11 Issue. 3, s. 422 ff 
51 Ibid. s.425 ff 
52 Sargeant, A., West, D.C.,(2001), Understanding Buying. Direct & Interactive Marketing, p71, 48p, 3 charts, 5 
diagrams 
53 Chaplin, N., John, R, D (2005),  The Development of Self-Brand Connections in Children and Adolescents, 
Journal of consumer research, Vol.32, Issue.1. s.126 ff 

15 
 



Interna och externa signaler 

att beskriva för sitt sociala umgänge hur de ser på sig själva och hur de vill uppfattade av 
andra.54   

4.2.2 Trendig och unik 
Med trendig och unik menas om plaggen är unika och trendiga. Trendiga kläder uppfyller 
modeindustrins normer och unika kläder kan få konsumenten att känna sig unik genom att 
individen sticker ut från mängden. Unikhet och trendighet kan tillsammans leda till att 
ungdomar får en känsla av att de passar in i deras omgivning genom att uppfylla 
modeindustrins normer.55 

4.2.3 Varumärke  
Enligt Park, Jaworski och Maclnnis kan varumärken delas upp i tre koncept, Funktionella, 
symboliska och upplevelsefulla. Ett funktionellt koncept innebär att produkterna har 
problemlösande egenskaper, ett exempel på en funktionell produkt är gräsklippare. Det 
upplevelsefulla konceptet består av produkter som uppfyller behovet av spännig och 
nyfikenhet. Även lyx och äventyr är kopplad till detta koncept, exempel på produkter inom 
denna kategori är resor och hotell 56 . Symboliska produkter är sådana som kopplar 
konsumenten med en önskvärd grupp, roll eller en viss personlighet. Produkter som hör 
hemma inom denna kategori är exempelvis bilar och kläder. Det är upp till marknadsföraren 
att sammankoppla ett varumärke till ett koncept. Beroende på produktens egenskaper kan 
marknadsföraren välja inrikta ett märke mot ett passande koncept.57 
 
Konsumenters uppfattning av en produkts kvalitet påverkas av hur varumärket är uppfattat. 
Finner konsumenten positiva egenskaper som han eller hon kan associera sig till är chansen 
större att produktens upplevda kvalitet är positivt. Konsumentens attityd gentemot en produkt 
påverkas således av varumärket och hur den associeras till individen. Studier utförda av 
Ramaseshan och Tsao visar att en relation mellan uppfattad kvalitet och varumärket existerar 
och att denna relation är starkast för symboliska produkter.58 
 
Symboliska produkter marknadsförs genom framhävning av produkternas stil, klass, design 
och genom spännande reklamkampanjer, dessa är bidragande faktorer till en ökad uppfattad 
kvalitet. Ett varumärke med spännande produkter som har tilltalande design, är trendiga och 
moderna upplevs ofta som ett varumärke med god kvalitet. Symboliska varumärken 
marknadsförs ofta bildligt vilket är en förklaring till varför relationen mellan uppfattad 
kvalitet och varumärket är starkare för sådana produkter.59  
 
Intresset för kläder är väldigt stort bland ungdomar, de använder kläder som ett symboliskt 
redskap för att visa ställning i samhället. Vilka kläder och varumärken ungdomar använder är 
viktigt eftersom ungdomar vanligen anser att deras personlighet, beteende och livsstil ska 

                                                 
54Chaplin, N., John, R, D (2005),  The Development of Self-Brand Connections in Children and Adolescents, 
Journal of consumer research, Vol.32, Issue.1. s. 127 ff 
55 De Klerk,M,H., Tselepis.T (2007) The early-adolescent female clothing consumer Expectations, evaluation 
and satisfaction with fit as part of the appreciation of clothing quality, Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 11 Issue. 3, s. 424 
56 Park. C. W., Jaworski B. J., Maclnnis D.J (1986). Strategic Brand Concept- Image management. Journal of 
Marketing.Vol. 50, Issue. 4. s.136 ff 
57 Ramaseshan.B., Tsao. H. (2007) Moderating effects of the brand concept on the relationship between brand  
personality and perceived quality. Journal of Brand Management  Vol. 14 Issue.6.  s. 459 
58 Ibid. s. 460 f 
59 Ibid. s. 459 ff 
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avspeglas i deras val av märken.60 I senare tonåren när ungdomar får större erfarenhet och 
kunskap av olika varumärken skapas uppfattningar om märkenas personlighet, kvalitet och 
hur de tolkas av omgivningen. Dessa uppfattningar gör att ungdomarna riktar intresse till 
vissa märken som de anser avsegla sin personlighet och självuppfattning. När ungdomar väl 
hittar de märken de känner tillhörighet till använder dem dessa märken för att även 
symbolisera vilken grupp de tillhör. Detta gör att ungdomar ofta blir väldigt hängivna till 
specifika varumärken som de känner tillhörighet till.61  

4.2.4 Pris  
Inom pris kan man särskilja mellan verkliga priset och uppfattat pris. Med detta menas att det 
verkliga priset är det pris produkten är prissatt med medan det uppfattade priset är det pris 
som konsumenten är villig att betala för produkten. På så sätt kan en produkt uppfattas som 
antingen dyr eller billig av två olika konsumenter.62 Om konsumenten är tvungen att göra en 
uppoffring i form av informationssökning som tar tid och pengar kan detta också ses som en 
del av priset. Hur det uppfattade priset förhåller sig till det verkliga priset leder till att 
antingen positiv eller negativ attityd formas gentemot produkten. Om det verkliga priset är 
högre än det uppfattade priset skapas negativ attityd gentemot produkten och det leder till att 
även den uppfattade kvaliteten riskerar att dämpas.63 
 
Många gånger kan pris ses som kvalitetssignal där högre pris på en produkt signalerar högre 
kvalitet. Konsumenter tenderar oftare att avgöra kvaliteten på produkten genom priset ifall 
märket på varan är okänt. Forskning visar också att när risken är hög för att göra ett dåligt 
köp väljer konsumenten att avgöra kvaliteten utifrån priset.64 
 
Studier har visat att relationen mellan pris och kvalitet kan ifrågasättas. Relationen är 
beroende av en rad olika faktorer såsom produktkategori, variationen mellan olika 
varumärken inom produktkategorin. 65 
 
Zeithaml menar att konsumenter dömer kvaliteten på produkten utifrån priset i viss 
utsträckning. Hon menar vidare att det finns många andra faktorer som spelar in när kvalitén 
bedöms utifrån priset såsom informationstillgänglighet, individuella faktorer och 
produktkategorier. Om det finns en hög grad av information tillgänglig är sambandet mellan 
att bedöma kvaliteten utifrån och pris svagare. De individuella faktorer som avgör 
kvalitetsuppfattningen är medvetenhet eller förmågan att jämföra produkter. Den kategoriska 
faktorn innebär att konsumenten har en viss tendens att bedöma kvaliteten efter priset på 
vissa produktkategorier. Kategorier som är extra känsliga för denna bedömning är kategorier 
där stora prisklasskillnader förekommer eller där individen förväntar sig stora 
kvalitetsskillnader.66    

                                                 
60 Marie J. Lachance, J, M., Beaudoin, P.,  Robitaille, J. (2003), Adolescents’ brand sensitivity in apparel: 
influence of three socialization agentsInternational , Journal of Consumer Studies, Vol.27 ,Issue . s. 49 f 
61 Chaplin, N., John, R, D (2005),  The Development of Self-Brand Connections in Children and Adolescents, 
Journal of consumer research, Vol.32, Issue.1. s.122 ff 
62 Zeithaml, V.A, (1988), Consumer perception of price, quality and value: A mean-end model and synthesis of 
evidence. Journal of marketing Vol. 52 Issue. s. 18 
63 Ibid. s. 16 ff 
64 Ibid s. 16 ff 
65 Gerstner, E (1985). Do higher price signal higher quality? Journal of marketing research, Vol. 22, Issue. 2. s, 
209 
66 Zeithaml, V.A, (1988), Consumer perception of price, quality and value: A mean-end model and synthesis of 
evidence. Journal of marketing Vol. 52 Issue. s. 17 ff 
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4.2.5 Ursprungsland och inköpsställe  

4.2.5.1 Ursprungsland 
Med ursprungsland menas i vilket land produkten är tillverkad och vilket land varumärket är 
förknippat med. Chao et al menar att ursprungslandet har en hög effekt på den uppfattade 
kvaliteten bland konsumenter. Vilket land varumärket kommer från har en stor betydelse 
beroende på landets ”image”. Märken från olika länder kan uppfattas olika av konsumenter, 
exempelvis kläder från Italien förväntas ha högre kvalitet än kläder från Kina. Vilket land 
som produkten är märkt som ”made in” har också en stor betydelse. Utifall två olika 
varumärken från två olika länder har sin tillverkning i samma land minskar skillnaden av den 
uppfattade kvaliteten mellan de båda produkterna.67 Sambandet mellan att uppfatta kvaliteten 
beroende på varifrån varumärket och produkten kommer är störst för produkter som 
konsumenten är mer engagerad i samt för lyxprodukter68.        

4.2.5.2 Inköpsställe 
En butiks rykte kan påverka en konsuments intryck av en produkt. En butik som en 
konsument finner tilltalande kan tillföra en produkt ett värde som produkten inte har. Ett 
exempel på det är att ett klädesplagg kan uppfattas mer modernt om den är köpt på en populär 
klädkedja.69 En butiks rykte bestäms i sin tur av bland annat märken, priser, service och 
butikens miljö70. Konsumenter tenderar att oftare döma produkters kvalitet utifrån butikens 
rykte ifall produkten har ett högt symboliskt värde som exempelvis kläder. Detta kan dock 
variera från individ till individ beroende på hur individen är som person. Om personen 
påverkas mycket av sociala normer tenderar individen oftare till att döma produkter utifrån 
inköpskanalen. 71  Studier visar att varumärken och en butiks image är starkt 
sammankopplande och Porter et al menar att varumärket har en förmåga att höja eller sänka 
ryktet på en butik beroende på vilket rykte varumärket har72.      
  

                                                 
67 Chao P., Wührer G., Werani T, (2005), Celebrity and foreign brand name as moderators of country-of-origin 
effects, International Journal of Advertising,  Vol. 24 Issue 2 
68 Phau I., Prendergast G.,(2000) Conseptiualizing the country of origin of brand, Journal of marketing 
communications, Vol. 6 Issue 3 
69 Grewal, D., Krishnan, R., Baker, J., Borin, N., (1998) The Effects of Store Name, Brand Name and Price 
Discounts on Consumers' Evaluations and Purchase Intentions, Journal of Retailing, Vol.. 74, Issue 3 
70 Porter, S.S., Claycomb, C, (1997), The influences of brand recognition on retail store image, Journal of 
Product and Brand Management, Vol. 6, Issue 
71 Lee, k., Shavitt, K.,(2006), The Use of Cues Depends on Goals: Store Reputation Affects Product Judgments 
When Social Identity Goals Are Salient, Journal of Consumer Psychology, Vol. 16 Issue 3   
72 Porter, S.S., Claycomb, C, (1997), The influences of brand recognition on retail store image, Journal of 
Product and Brand Management, Vol. 6, Issue 6 
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4.3 Sammanfattande teoretisk modell  
För att på ett överskådligt sätt redogöra för våra valda teorier och förklara hur vi ska använda 
dessa under arbetets fortsatta gång har vi sammanställt följande modell utifrån de teorier som 
behandlats.  
 

Interna signaler Externa signaler 
Relaterade till plaggen men inte en 
del av den fysiska konstruktionen 
• Pris 
• Varumärke 
• Inköpsställe 
• Ursprungsland 
• Trend 
• Unik 
• Psykosociala faktorer 

 
 Plaggens fysiska konstruktion 
 • Design 
 • Passform  
• Bekvämlighet  
• Hållbarhet  
• Tvättegenskaper  

  
 
 
 
 
 
 
 Attityd till  

plaggen      
  

Uppfattning av kvaliteten 
och val av plagg 

 
 
 
 
 

Figur 4.1 Teoretisk modell  
 

                                                

 
 
 
Modellens uppbyggnad och logik grundar sig på den teoretiska referensramen. Utifrån teorier 
från kapitel tre och fyra har vi valt att sammanställa denna modell för att på ett överskådligt 
sätt kunna visa hur ungdomar formar attityder gentemot kläder och skapar en uppfattning av 
plaggens kvalitet. Hur en konsument uppfattar en produkts kvalitet styrs av konsumenters 
attityd mot produkten73 och attityder formas i sin tur av de interna och externa signalerna 74. 
Som det framgår av modellen består de interna signalerna för kläder av design, passform, 
bekvämlighet, hållbarhet och tvättegenskaper. De externa signalerna består av pris, 
varumärke, inköpsställe, ursprungsland, unikhet, trendighet och psykosociala faktorer. 
Konsumenters attityd gentemot en produkt beror på hur de uppfattar produktens olika 
attribut.75 De ovannämnda utgångspunkterna förklarar modellens uppbyggnad och samband 
mellan modellens olika element. Den uppfattade kvaliteten är en viktig påverkande faktor vid 
val av produkter. Således, om man kan kartlägga vilka faktorer som formar attityder mot 
kläder och leder till inköp är det möjligt att även kartlägga de faktorer som påverkar den 

 
73 Moliner M.A, Sa´nchez J, Rodrı´guez M.R, Callarisa L (2007) Perceived relationship quality and post-
purchase perceived value An integrative framework, European Journal of Marketing Vol. 41 No. 11/12 s.414 ff 
74 Zeithaml, V.A, 1988, Consumer perception of price, quality and value: A mean-end model and synthesis of 
evidence. Journal of marketing Vol. 52 Issue. s. 2 f 
75 Solomon, M.R,  (2007), Consumer behavior, buying, having and being s. 249 - 250 
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uppfattade kvaliteten.76  Detta vill vi exemplifiera genom att redogöra för hur en individ kan 
resonera vid inköp av kläder.  
 
Antag att en individ har planerat att inhandla en tröja. En del av individens attityd gentemot 
den tröjan hon tänkt köpa formas av personens omgivning. Påverkan från föräldrar, vänner, 
den status individen eftersträvar och individens självuppfattning och livsstil påverkar vilken 
typ av tröja personen tänkt köpa, dessa psykosociala faktorer förstärker viljan att genom valet 
av den önskvärda tröjan uttrycka självsäkerhet och tillhörighet till omgivningen. 77  
Varumärke, vilken butik individen väljer samt plaggens ursprungsland bidar till personens 
attityd mot de alternativa plaggen. Beroende på vilka psykosociala behov individen har 
kommer personen att välja ett plagg som anses uppfylla dessa behov.78 Anta sedan att den 
tröja individen beslutar sig för har ett lägre pris än personen räknat med, detta skulle bidra 
med en positiv attityd gentemot tröjan79. Om individen dessutom kan associera sin egen 
personlighet till varumärket, förstärks hennes positiva attityd80. Dessa faktorer formar sedan 
hennes attityd som grundar valet av produkten.  
 

                                                 
76 Swinker,E,M., Hines, D, J. (2005) Understanding consumers’ perception of clothing quality: a 
multidimensional approach, International Journal of Consumer Studies, Vol.30, Issue. 2. s. 219. f 
77 Grant I.J., Stephen G.R (2005), Buying behaviour of “tweenage” girls and key societal communicating factors 
influencing their purchasing of fashion clothing, Journal of Fashion Marketing and Management Vol. 9 Issue 4. 
s. 455 ff 
78 De Klerk,M,H., Tselepis.T (2007) The early-adolescent female clothing consumer Expectations, evaluation 
and satisfaction with fit as part of the appreciation of clothing quality, Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 11 Issue. 3, pp. 422.ff 
79 Zeithaml, V.A, (1988), Consumer perception of price, quality and value: A mean-end model and synthesis of 
evidence. Journal of marketing Vol. 52 Issue pp. 2-22 
80 Ramaseshan.B., Tsao. H. (2007) Moderating effects of the brand concept on the relationship between brand  
personality and perceived quality. Journal of Brand Management  Vol. 14 Issue.6 
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5 Undersökningsstrategi  
I detta kapitel syftar vi till att ge läsaren så bra insikt som möjligt i hur vi har gått till väga 
för att genomföra den empiriska studien. Vi redogör för våra tankar kring hur vi handlat och 
resonerat kring den empiriska insamlingen för att på så sätt öka validiteten i studien.  

5.1 Metodval 
Kvantitativ och kvalitativ metod används som markörer för forskarens utgångspunkter och 
för den typ av forskning som forskaren bedriver. Inom den kvalitativa forskningsmetoden har 
forskaren ambitionen att få en djupare kunskap om problemet genom att försöka förstå och 
analysera helheten81.   
 
Kvantitativa studier bör vara så objektiva som möjligt och metoden bygger på siffror. 
Resultaten läggs vanligen fram i form av diagram och tabeller vilka sedan används i 
statistiska analyser. Ett kännetecken för kvantitativ forskning är att forskaren går på bredden 
istället för djupet, det vill säga, man söker mindre information om fler variabler. Utifrån 
denna sortens breda forskning har man möjlighet att göra statistiska generaliseringar vilket är 
en styrka med denna forskningsmetod.82 
 
Vi vill i vår undersökning analysera de faktorer som påverkar gymnasieungdomars 
uppfattning av kvalitet vid inköp av kläder. Vi vill också undersöka hur åsikterna skiljer sig 
mellan könen. Vi har ett stort antal respondenter och målet är inte att analysera problemet 
djupgående utan kartlägga de påverkande faktorerna. En kvantitativ studie ger oss 
möjligheten att analysera dessa faktorer och förenklar jämförelse och relationer mellan de 
olika undersökningsdelarna. Med utgång från ovanstående diskussion är en kvantitativ 
forskningsmetod ett naturligt val för denna undersökning.    

5.2 Population och urval 
Många gånger står forskare inför det faktum att de omöjligt kan samla in data från alla som 
ingår i undersökningskategorin, även kallad populationen. De måste därför hämta data från en 
del av kategorin det vill säga från ett urval från populationen. Urval innebär att man drar ett 
så kallad stickprov från populationen, urvalet skall sedan representera hela populationen. För 
att resultatet ska ha en chans att stämma överens med resten av populationen måste urvalet 
göras mycket noggrant.83 Desto större urvalet är desto större är chansen att urvalet stämmer 
överens med den totala populationen84.  
   
 
 
 
 
 
 
   Figur 5.1: Population och urval 85                                            
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81 Patel. R., Davidsson. B. (1994). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s. 99 f 
82 Denscombe. M (2000) . Forskningshandboken, s 203ff 
83Ibid. s.18   
84 Kent. R. (2007). Marketing Research Approaches, Methods and Applications in Europe. s. 243 
85 Denscombe. M (2000) . Forskningshandboken, s18 
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I denna uppsats har vi valt att avgränsa vår population till gymnasieungdomar i Umeå och 
liknande städer. Med liknande städer menas andra städer som är lika storleksmässigt och är 
av utbildning och tjänstemannakaraktärer. På grund av att det är omöjligt att undersöka alla i 
vår population har vi valt att begränsa oss till Umeå som rampopulation. Denna 
rampopulation är dock fortfarande så stor att vi valt att göra ett urval bland dessa som 
representerar vår population86.                
 
Enligt Denscombe (2000) reduceras felmarginalen bara marginellt så länge antalet 
respondenter överstiger 150 respondenter. Vidare menar författaren att så länge urvalet 
understiger tio procent av populationen påverkas inte precisionen i resultatet. 
Opinionsundersökningar i England baseras ofta på ett urval kring 1000 personer. Att lägga till 
ytterligare 8 000 personer i urvalet skulle inte märkbart öka exaktheten i resultatet vilka 
används för att generalisera åsikterna hos över 50 miljoner invånare.87  Vårt urval består  av 
187 respondenter varav 105 kvinnor och 82 män.  Det är svårt att säkerställa antalet 
gymnasieelever i städer som liknar Umeå då statistiken ofta baseras på hela riket. Istället har 
vi valt att titta på antalet gymnasieelever i Sverige. För perioden 2006 till 2007 var det 
376 087 registrerade gymnasieelever i Sverige88.     
 
Då vårt urval endast är i Umeå är det viktigt respondenterna väljs omsorgsfullt för att 
resultatet ska stämma överens med resten av populationen. Man skiljer mellan 
sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att varje individ i 
populationen har lika stor chans att inkluderas i urvalet. I denna typ av urval har inte 
forskaren någon inflytande på urvalet utan sker helt slumpmässigt. Icke sannolikhetsurval 
innebär att urvalet sker subjektivt det vill säga forskaren medvetet väljer urvalet.89 I vår 
undersökning har vi valt att endast inkludera de kommunala gymnasieskolorna och 
exkluderat gymnasiala friskolor. Vi uteslöt friskolorna från urvalet då de flesta är 
specialinriktade på vissa ämnen exempelvis business eller praktiska ämnen. För att få den 
största variationen av både teoretiska och praktiska utbildningar valde vi att dra vårt urval 
från två kommunala gymnasieskolor. Att vi valde två skolor i vårt urval beror på att vi ville få 
in fler gymnasieprogram än vad som är möjligt från en skola, exempelvis har Jenningsskolan 
endast sju olika program.  
 
De gymnasieskolor som ingick i rampopulationen var Dragonskolan, Forslundagymnasiet, 
Jenningsskolan, Liljaskolan, Midgårdsskolan och Östra gymnasiet. Eftersom vi eftersträvade 
att få ett så brett urval som möjligt, valde vi att undersöka de två största skolorna med flest 
gymnasiala program, det vill säga Dragonskolan samt Östra gymnasium. Därefter kontaktade 
vi skolorna för att ta reda på vilka klasser som var möjliga att få access till under de dagarna 
vi tänkte besöka skolorna. Sedan försökte vi få en så bra variation som möjligt mellan de 
olika gymnasiala programmen utifrån vilka klasser som var tillgängliga under dagarna 
undersökningen ägde rum. Denna typ av urval är en variant av ett icke- sannolikhetsurval, att 
ha i åtanke är att vi som forskare gjorde en subjektiv bedömning när vi valde Umeå kommun 
samt valde bort friskolorna.   

                                                 
86 Kent. R. (2007). Marketing Research Approaches, Methods and Applications in Europe. s. 227 ff  
87 Denscombe. M (2000) . Forskningshandboken. s. 32  
88 Skolverket, http://www.skolverket.se/sb/d/1718#paragraphAnchor0. Hämtad: 2007-11-30 
89  Lambin, J.J., Chumpitaz, R, Schuiling, I. (2007) Measuring Customers Response. In Market-Driven 
Management: Strategic and Operational Marketing, 2nd edition. s.112   
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5.3 Utformning av enkäten 
En bra utformad enkät är nyckeln till ett bra undersökningsresultat. En enkät är en samling av 
frågor avsedd för att ge svar till forskarens problem. Enkätens funktion är att omvandla 
respondenternas åsikter till mätbar data som forskaren sedan kan analysera och dra slutsatser 
ifrån. 90  För att kunna översätta vårt teoretiska avsnitt till mätbara variabler valde vi att 
utforma en enkät . Vid enkätens konstruktion fick vår teoretiska modell ligga till grund för att 
besvara vår problemformulering. Vi delade in enkäten i olika kategorier. Sedan utformade vi 
relevanta frågor till varje kategori. Frågorna är i sin tur kopplade till någon av de valda 
teorierna, vilket framgår av tabell 4.1. För att täcka de olika kategorierna med enkätfrågor har 
vi valt att hämta inspiration från boken ”Handbook of marketing scales” som består av många 
olika undersökningar inom marknadsföringsområdet91. 
 

Kategori Antal frågor Frågor Teori 
Pris 9 5-10, 24,25,30i Externa signaler, 

prisavsnittet 
Psykosociala 13 19-29 (27a,b,c) Externa signaler, 

psykosociala behov
Varumärke 8 12-18, 28 Externa signaler, 

varumärkesavsnittet 
Faktiska attribut 8 30a-h Interna signaler
Inköpsställe och 
ursprungsland 

7 31-37 Externa signaler, 
inköpsställe och 
ursprungsland

Intresse för mode och 
kläder 

4 1-4 Delvis externa  
signaler, trendig och 

unik 
Bakgrundsvariabler 3 39-41 - 
Övrigt 2 38, 11 - 
  
 
 
 

Tabell 5.1: Av tabellen framgår vilka frågor som är kopplade till vilka teorier. Det framgår även hur många 
frågor vi har med om respektive område och vilka nummer dessa frågor har i enkäten. En del frågor är 
kopplade till flera kategorier, t.ex. fråga 24 som berör både pris och psykosociala behov.  

En enkät bör börja med frågor som leder respondenten in på det aktuella ämnet för att 
upplysa vad undersökningen handlar om. Frågorna bör sedan följas en logisk ordning för att 
inte förvirra respondenten. För att ”runda av” undersökningen bör enkäten slutligen leda in på 
demografiska och mer personliga frågor om respondenten såsom kön och ålder. 92  Med 
kunskap om detta började vi med att inleda respondenten med enkla frågor om deras intresse 
för mode och kläder. Därefter försökte vi följa en logisk ordning genom at ställa frågor om 
pris, varumärke och så vidare för att slutligen avsluta enkäten med frågor om kön, ålder och 
årskurs vilket blev ett naturligt avslut på vår enkät. Enkäten ses i sin helhet i bilaga ett. 
  
Att utforma frågorna och välja orden rätt är en viktig del i enkäten. För att utforma en bra 
enkät bör forskarna försöka förstå hur respondenterna reagerar på frågorna. Genom att 
forskaren ställer sig frågorna kommer respondenterna att förstå, kunna svara och vilja svara 
på enkätens frågor kan en värdefull enkät utformas.  

                                                 
90 Lambin, J.J., Chumpitaz, R, Schuiling, I. (2007) Measuring Customers Response. In Market-Driven 
Management: Strategic and Operational Marketing, 2nd edition. s.110 
91 Beardon.O.W., Netemeyer.G.R. (1999) Handbook of marketing scales. Multi-item measures for marketing 
and consumer behavior research. Second Edition.  
92 Kent. R. (2007). Marketing Research, Approaches, Methods and Applications in Europe. s.163 
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Tydligheten i en enkät framhålls genom att undvika att ställa komplexa, vaga och otydliga 
frågor.93 
 
Vid utformningen av frågorna har vi försökt att inte påverka respondenterna genom att ställa 
ledande frågor. Vi har också försökt att ställa frågor på ett så tydligt sätt som möjligt genom 
att inte använda svåra ord eller komplexa, vaga och otydliga meningar. Genom att formulera 
enkla frågor som är lämpade för vår målgrupp hoppades vi få ett mindre bortfall.   
 
Vi ville inte ha för många frågor i enkäten då respondenterna kan tappa intresse och inte ge 
uppriktiga svar. Det blir således en avvägning mellan antalet frågor för att besvara problemet 
och för att behålla interesset bland respondenterna. I vår enkät har vi 41 frågor och en kort 
presentation av enkäten vilket gör att enkäten uppgår till totalt tre sidor. I presentationen har 
vi angett att alla enkäter behandlas anonymt samt att respondenterna endast skall ringa in ett 
svarsalternativ per fråga. Med tanke på att vi som intervjuare närvarade under tiden 
respondenterna fyllde i enkäterna anser vi att enkäten inte är för lång då svarsfrekvensen och 
viljan att svara ökar jämfört med frånvaro av intervjuaren.94  
 
En enkät kan man utforma med ”öppna” eller ”stängda” frågor. ”Öppna frågor” innebär att 
respondenterna får utrymme att svara med egna ord, denna typ av data kan vara mycket svår 
att bearbeta för forskaren. Med ”stängda frågor” menas att respondenten får ta ställning på i 
förhand uppställda svarsalternativ. Vi har valt att utformandet vår enkätundersökning med tre 
”öppna frågor” och resterande ”stängda frågor”. Detta av den anledningen att det är lättare att 
bearbeta insamlad data från ”stängda frågor”. Vi har också försökt att utforma våra 
svarsalternativ så att de är ömsesidigt uteslutande.95 De ”öppna frågorna” behandlade åldern 
på respondenten, årskurs samt om det fanns andra faktorer som påverkar respondentens val 
av kläder. Vi valde att ha en öppen struktur på dessa frågor då bearbetningen av dessa är 
relativt lätt att hantera. Variationen av svarsalternativ är få för dessa frågor (endast tre 
årskurser och ålder 16 till 19) samt att det inte var möjligt att förutse övriga faktorer som 
påverkar respondenternas klädesval.  
 
I enkäten har vi valt att formulera de flesta frågor enligt Likert-skalan. Likert-skalan innebär 
att respondenten utifrån en skala skall besvarar påståenden på en, vanligen, fem eller 
sjugradig skala96. För det mesta besvaras dessa frågor genom ”instämmer fullständigt” till 
”instämmer inte”. Anledningen till att vi valt att forma enkäten främst genom Likert-skalor 
med femgradig skala, är att den är relativt lätt att databehandla. Vidare ville vi att 
respondenterna skulle kunna ställa sig neutrala till frågorna, genom att ange alternativ tre som 
är i mitten av skalan.  
  

                                                 
93Kent. R. (2007). Marketing Research, Approaches, Methods and Applications in Europe. s.161  
94 Ibid. s. 166  
95 Lundahl, U, Skärvad, P.H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare, s. 174 
96 Kent. R. (2007). Marketing Research, Approaches, Methods and Applications in Europe. s. 135 
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5.4 Test av frågeformulär 
Ett frågeformulär bör alltid prövas och läsas av personer som inte är inblandad i 
undersökningen för att säkerställa att enkäten är rätt utformad. Provpersonerna bör vara 
medvetet valda av forskarna för att säkerställa att de utgör en del av den populationsgrupp 
som avser undersökas. När forskaren sedan går igenom svaren finns möjligheten att upptäcka 
eventuella bortfall och feltolkningar av provrespondenterna. På så sätt kan författarna öka 
svarsfrekvensen.97 Vi genomförde en teststudie på åtta av våra vänner som var i åldrarna 20 
till 25 vilka vi ansåg vara representativa för gymnasieelever. Att vi inte valde 
gymnasieungdomar till vår teststudie berodde på att det var väldigt tidskrävande och svårt att 
få access till en gymnasieklass för att genomföra en teststudie. Under vår teststudie framförde 
våra respondenter sina synpunkter på enkäten, om den till exempel var svår att förstå, längden 
på enkäten och så vidare. Efter teststudien kunde vi göra mindre justeringar på enkäten 
utifrån respondenternas åsikter. 

5.5 Access 
För att få access till klasserna på de gymnasier vi avsedde besöka tog vi först kontakt med de 
administrativt ansvariga på skolorna. Detta för att be om tillåtelse att tillträda deras respektive 
skola. När vi kontaktade de ansvariga presenterade vi oss och vår uppsats samt i vilken 
omfattning undersökningen skulle genomföras. De bägge ansvariga var tillmötesgående och 
gav oss utan större problem tillträde till de klasser vi ämnade besöka. De gav oss också 
klassernas scheman vilket gjorde att accessen flöt på utan problem. 
 
Sedan gick vi till respektive klassrum där vi ytterligare en gång presenterade oss och arbetet. 
Denna gång för lärarna och respondenter. Endast lärarna hade blivit informerade om vår 
närvaro. Arbetet presenterades genom en kort beskrivning av undersökningen. Även lärarna 
och respondenterna var väldigt tillmötesgående vid vår utdelning av enkäterna. Under vår 
enkätundersökning var det endast en respondent som valde att lämna in hela enkäten blank.   

5.6 Genomförande av enkätundersökningen 
Undersökningen gjordes under två dagar, fredag den fjortonde december samt måndagen den 
sjuttonde december 2007. Under fredagen var vi på besök på Östra gymnasiet och under 
måndagen besökte vi Dragonskolan där vi i båda fallen delade ut enkäter till sex klasser på 
respektive skola under förmiddagen. De gymnasiala programmen vi besökte var tre 
samhällsprogram med olika inriktningar (design och media, ekonomi och renodlad 
samhällsprogram), två byggprogram, ett elprogram, ett omvårdnadsprogram, ett 
handelsprogram, två naturvetenskapsprogram och två friskvårdsprogram. Snittantalet i varje 
klass var 15 elever. Lägsta antalet var elva elever och den största klassa bestod av 23 elever. 
När vi genomförde enkäten gick vi till respektive klassrum där vi visste att klasserna skulle 
ha sina lektioner. Lärarna var vänliga nog att låta oss disponera de första tio till femton 
minuterna på lektionerna i samtliga fall. Vi presenterade oss och berättade att vi studerar vid 
Umeå universitet, skriver en C-uppsats inom företagsekonomi och höll en kort presentation 
om vad undersökningen handlar om. Därefter förklarade vi för respondenterna att all 
insamlad material skulle behandlas anonymt samt att inga svar skulle redovisas separat. Vi 
berättade också vilka som skulle få tillgång till resultatet och att enkäten skulle ta mellan fem 
till tio minuter att genomföra. Vi tydliggjorde dock samtidigt att undersökningen var viktig 
för oss och att vi uppskattade om de tog sig tiden att fylla i enkäten sanningsenligt. Samtliga 
respondenter var mycket samarbetsvilliga och som tidigare nämnt fick vi endast en 

                                                 
97 Dahmström, K., (2000) Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. s. 112 - 113,  
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respondent som valde att lämna in enkäten blank. Under genomförandet av 
enkätundersökningen var vi båda närvarande och kunde på så sätt besvara ett fåtal frågor som 
uppkom från respondenterna när de fyllde i enkäten.  

5.7 Diskussion av analyser 
För att analysera vårt empiriska material har vi använt oss av statistiska programmet SPSS. 
Statistiska analyser passar in med det positivistiska förhållningssättet och den kvantitativa 
forskningsstrategin. Genom att använda oss av SPSS kunde vi analysera våra insamlade data 
på ett lätthanterligt och objektivt sätt. Under våra utbildningar har vi båda genomgått 
grundläggande utbildning inom statistik, där vi lärt oss att göra statistiska analyser analogt 
och med hjälp av SPSS. De analyser vi har valt att göra är ANOVA- test, T-test, Chi-2test, 
korrelations- och regressionstest. ANOVA- test eller variansanalys som det också kallas 
används för att mäta skillnaden mellan två eller fler variabler98. T-test har vi använt för att 
försöka observera ifall det finns en signifikant skillnad mellan två medelvärden 99 . 
Korrelationstest och chi-2test används för att försöka hitta samband mellan två eller fler 
variabler. För att hitta ett samband eller en skillnad mellan olika variabler eller medelvärden 
måste man först lägga upp en hypotes H0 och mothypotes H1. H0 säger att variablerna är 
oberoende av varandra och H1 säger att variablerna är beroende av varandra. Om resultatet av 
testen är signifikant kan man förkasta H0 och bekräfta H1 eller vise versa. 100  
Signifikansnivåns gräns är en nivå man sätter för slumpens inverkan, vanligen 5 %, 1 % eller 
0,1 %. För att se om resultatet är signifikant har vi valt att använda oss av en signifikansnivå 
på 5 %, detta innebär att om signifikansnivån är mindre än 0,05 är resultatet signifikant.101  
 
Vid en regressionsanalys försöker man förklara hur mycket en beroende variabel påverkas av 
oberoende variabler. Med hjälp av R2 (R square) kan man förklara hur många procent som 
kan förklaras med hjälp av de oberoende variablerna. Betavärdet förklarar hur mycket i 
ekvationen som varje enskild oberoende variabel styr den beroende variabeln102.      

5.8 Bortfallsanalys 
Svarsfrekvens avser det totala antalet enkäter som besvaras fullständigt i jämförelse med 
antalet utdelade frågeformulär. Svarsfrekvensen kan påverkas av egenskaper hos 
respondenten såsom ålder, kön, handikapp. Svarsfrekvensen kan också påverkas av känsliga 
undersökningsämnen såsom ras religion och politik. Även Intervjuarens/undersökarens yttre i 
form av kön, ålder, kläder, uttal och så vidare kan påverka undersökningens svarsfrekvens.103  
 
Svarsfrekvensen kan ofta uttrycka sig genom att forskaren inte vet huruvida uteblivna svar 
står i jämförelse till de svar som erhölls. De vanligaste orsakerna till en låg svarsfrekvens är 
att forskaren inte får in svar för att respondenten vägrat att svara eller på grund av utebliven 
kontakt med respondenten från forskarens sida.104   
 
I vår undersökning hade vi endast ett frågeformulär som lämnades in utan att vara ifylld. I 
övrigt hade vi en relativt hög svarsfrekvens med, oftast, endast ett till två bortfall per fråga. 
Detta kan ha berott på en krångligt formulerad fråga eller att inget av svarsalternativen 
                                                 
98 Moore. D.S., and McCave.G.P.(2006) Interduction to the practice of statistics. Fifth edition. s. 732 ff 
99 Ibid. s. 489 ff 
100 Ibid. s. 596 ff 
101 Ibid. s. 406. ff 
102Ibid.  s. 138 .ff 
103 Denscombe. M (2000) . Forskningshandboken. s.28 
104 Ibid. s.29 
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kändes rätt för respondenten. Det var dock inget vi upplevde som ett problem när vi 
genomförde undersökningen. Därmed kan man anta att det kan finnas andra bakomliggande 
faktorer till de uteblivna svaren som till exempel att det kan uppfattas som ett socialt känsligt 
ämne. Att undersökningen utfördes under lektionstid kan man anta ökade svarsfrekvensen 
jämfört med om vi exempelvis hade delat ut enkäter under elevernas fritid. Detta gjorde 
också att vi kunde närvara under undersökningen vilket Kent (2007) menar också ökar 
svarsfrekvensen105. Det var många gånger eleverna som inte hade pennor med sig vilket 
ledde till att läraren gick iväg för att hämta pennor åt dem. Detta kan ha varit en orsak till det 
icke ifyllda frågeformuläret.  

5.9 Kritik av primärdata  
Ofta när man gör storskaliga undersökningar såsom en kvantitativ enkätundersökning 
kommer inte data att ge så mycket djup och detaljer i det undersökta ämnet. Det sker därmed 
en förlust av djup till förmån för bredd i resultatet. Den stora bredden i undersökningen gör 
att forskare får det svårt att kontrollera svarens precision.106  Syftet med denna undersökning 
är att kartlägga vilka faktorer som påverkar ungdomars uppfattning av kvalitet vid inköp av 
kläder för att sedan analysera dessa och komma fram till slutsatser. Det är således ingen 
djupare förståelse vi eftersträvar.  
 
På grund av att vi har valt att använda oss av ”stängda frågor” kan en del av respondenterna 
ha känt sig hämmade, då de möjligtvis kan ha velat ge mer nyanserande svar till vissa frågor. 
Detta är dock tvetydligt då ”stängda frågor” kan stimulera vissa respondenter att svara 
eftersom de inte behöver fundera över hur de ska uttrycka sig utan endast behöver välja 
mellan redan färdigställda svarsalternativ.107  En annan ”risk” med ”stängda frågor” är att 
forskaren kan leda respondenterna mot sin egen tankekedja, det vill säga att forskarens 
förutfattade meningar avspeglas i utformning av frågorna och förhindrar respondenterna att 
uttrycka egna uppfattningar gällande frågorna108. Vi som forskare har inga större erfarenheter 
av att konstruera professionella enkäter, men vi har dock försökt att formulera frågorna så 
objektivt som möjligt för att undvika att leda respondenterna mot några av våra förutfattade 
meningar. Vidare kan man diskutera om upplägget på enkäten bidrar till en skevhet i svaren, 
risken finns att vissa respondenter ”tröttnar” mot slutet av enkäten, men våra förhoppningar 
är att vi genom teststudien och vårt ”logiska upplägg” minskat just detta.  
 
Att vi har baserat vårt urval på icke- sannolikhetsurval har gjort att vi inte i lika hög grad kan 
generalisera resultatet som om vi hade haft ett sannolikhetsurval. Vårt subjektiva val att välja 
bort friskolor har gjort att vårt resultat blivit mindre representativt för gymnasieelever då det 
kan finnas en risk att vi ”gick miste” om en stor grupp av ungdomar. Detta delvis för att vi 
möjligtvis tappade vissa gymnasiala linjer som drivs av friskolor och delvis att friskolor 
oftast har högre intagningspoäng än kommunala skolor. När det gäller gymnasiala linjer kan 
man inte heller utesluta att vi har utelämnat en stor grupp genom att inte ha med samtliga 
programinriktningar i undersökningen. Ingen av de skolor vi varit på har exempelvis haft 
någon lantbrukslinje eller fordonslinje. Dessa båda aspekter kan ha skapat en skev bild av 
resultatet då elever med en viss bakgrund tenderar till att söka sig till vissa linjer och skolor.   
 

                                                 
105 Kent. R. (2007). Marketing Research, Approaches, Methods and Applications in Europe. s. 166 
106 Denscombe. M (2000) . Forskningshandboken. s.39  
107 Ibid. s.127 
108 Ibid .s 128 
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Kritik mot vår rampopulation Umeå kan riktas då det kan tänkas vara svårt att generalisera 
resultatet till andra städer i Sverige av samma storlek och struktur som Umeå. Det kan hända 
att svenska städer skiljer sig beroende på deras geografiska läge i Sverige. Vårt resultat hade 
möjligen haft högre överförbarhet om vi även utfört studien på en ort i exempelvis södra 
Sverige.  
 
När vi kom till skolorna märkte vi att det var en nackdel att komma i slutet av terminen. 
Enligt lärare vi diskuterat ärendet med var många elever frånvarande på grund av att betygen 
redan var satta. Elevernas frånvaro berodde också på att en del klasser under dagen skulle ha 
prov och många elever valde att utebli av den anledningen. Detta kan ses som en nackdel för 
vårt urval då dels urvalet hade varit större om klasserna hade haft full närvaro, dels kan vi ha 
gått miste om en viktig grupp som ofta tenderar till att ha en hög frånvaro. Detta kan ha lett 
till en skevhet i utfallet.  
 
På den öppna frågan nummer trettioåtta, är det möjligt att många av respondenterna inte tog 
sig tid att tänkte igenom sitt svar vilket gjorde att endast sju respondenter svarade ja på 
frågan.   
 
Slutligen är det också svårt att kunna avgöra hur sanningsenligt våra respondenter har svarat. 
Att våra respondenter inte har svarat sanningsenligt kan bero på att kläder är socialt laddat 
ämne, men i undersökningen har vi ändå antagit att eleverna svarat så ärligt de kunnat.  
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6 Empiri 
Detta empiriska kapitel presenterar de resultat som framkommit av studien. Med hjälp av 
diagram och tabeller har vi försökt att visualisera resultaten för att försöka göra det lättare 
för läsaren att ta till sig materialet.  

6.1 Bakgrundvariabler 
Vi börjar redovisa vår empiriska undersökning med att sammanställa frågor om 
respondenternas bakgrund och intresse för kläder. Anledningen varför vi valde att avsluta 
med frågorna ålder och kön är att det är bra att ställa frågor om respondenten i slutet av 
enkäten och att det blir en bra avrundning på enkäten.  
 
Fråga 41 
Av våra 187 respondenter var 105 kvinnor och 82 män det vill säga 56 % kvinnor och 44 % 
män. 

Fråga 40 
 

Åldern på respondenterna sträckte 
sig från 16 till 19 år. Största 
gruppen var 18åringar som var 67 
stycken. 

 
Fråga 1-4 

Kön
Män
Kvinnor

Ålder 
191817 16 

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0% 

Mean  

Kön 

1.Jag har stort 
intresse för 

kläder 

2.Mode och 
stil är viktigt 
för mig när 
jag handlar 

kläder 

3.Läser du 
mode-

tidningar? 

4.Min 
garderob 

består 
mestadels av 
mode kläder 

Män 3,07 3,06 1,37 2,40
Kvinnor 4,01 3,51 2,95 2,95
Total 3,60 3,31 2,25 2,71

 
 
Frågorna ett till fyra ställdes för att ta reda på respondenternas intresse för kläder och mode. 
Dessa bakgrundsvariabler frågade vi för att kunna skapa oss en uppfattning ifall intresset för 
kläder och mode kan ha inverkan på attityden.    
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6.2 Pris och kvalitet 
Frågorna fem till elva har fokuserats på pris, kvalitet och relationen mellan dessa variabler.  
Fråga 5-11 

I frågorna huruvida pris är en bra mätare av 
kvaliteten kan man se att både män och kvinnor 
anser det i viss utsträckning. Kvinnor anser dock 
att priset avspeglar kvaliteten i högre grad än 
männen. Trots det tycker majoriteten av 
kvinnorna att lågt pris är viktigare, vilket framgår 
av fråga sju. Detta tillsammans med kvinnors 
högre intresse för mode och kläder kan vara 
orsaken till att kvinnor letar bästa priser i fler 
butiker än män enligt fråga åtta.  

 

 

 Kön Mean 
5. I allmänhet 
indikerar högre pris 
högre kvalitet på 
kläder 

Män 3,00
Kvinnor 

3,42

6. Priset är en bra 
mätare av kvaliteten 
vid köp av kläder 

Män 2,79
Kvinnor 

2,90

7. Låga priser är 
väldigt viktigt för mig 
vid inköp av kläder 

Män 2,72
Kvinnor 3,02

 

   

8. Jämför du ofta priset mellan olika 
butiker för att hitta bästa priset på kläder? Total 

nej ibland Ja  
Kön Män   41,5% 48,8% 9,8% 100,0% 

Kvinnor   28,8% 50,0% 21,2% 100,0% 
Total   34,4% 49,5% 16,1% 100,0% 

 

Kön 

9. För att få 
de ”bästa” 
kläderna 

måste man 
ofta betala 

extra 

10. 
Moderiktiga 

kläder är ofta 
dyra kläder 

11. Jag 
handlar 
kläder efter 
kvaliteten 

Män 3,02 4,09 2,91
Kvinnor 3,10 3,54 2,91
Total 3,06 3,78 2,91

Enligt fråga nio anser båda könen att man 
måste betala extra för att få de bästa 
kläderna. Det kan i sin tur hänga samman 
med att båda könen, och i synnerhet män, 
anser att modekläder är dyra kläder. 
Samtidigt anser de båda könen att de till 
viss del handlar efter kvalitet enligt fråga 
elva.  

 

6.3 Varumärken 
I frågorna angående varumärken ville vi kartlägga huruvida gymnasielevers val av kläder 
påverkas av varumärken. 
Fråga 12-14 

Kön 

12. Ju mer jag lär mig 
om olika varumärken 

desto svårare det blir att 
välja vilka märken jag 

ska 

13.Är det viktigt för dig 
att handla kända 

varumärken när du 
köper kläder? 

14.Jag föredrar att köpa 
kläder efter de mest 

populära varumärkena 
man 2,00 2,51 2,37 
Kvinna 2,27 2,54 2,25 
Total 2,15 2,53 2,30 

 
I frågorna tolv till fjorton skilde sig svaren inte avsevärt mellan könen. Som det 
framgår kan vi tydligt se att majoriteten inte väljer att köpa märkeskläder och inte 
heller anser att det viktigt med kända och populära varumärken. Att beslut skulle bli 
svårare att göra när de lär sig mer om varumärkena ansåg de inte heller i någon 
större utsträckning.  
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Fråga 15. Kläder med kända varumärken har oftast högre kvalitet 

 
Fråga 16: Är det viktigt att märkena på kläder du köper passar med din personlighet? 

Kön
Män
Kvinnor

 

Instämmer 
fullständigt 3 Instämmer inte 

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0% 

Som kan utläsas av staplarna anser 
kvinnor och män i lika stor utsträckning 
att kända varumärken har högre kvalitet. 
Detta avspeglas även i medeltalen som är 
2,80 för män respektive 2,78 för kvinnor. 
Dock visar siffror och staplarna på att 
kvaliteten inte ofta bedöms utifrån 
varumärken.     

  
Fråga 17: När jag hittar ett märke jag gillar köper jag ofta fler kläder av det 
varumärket 

 

mycket 
vikigt

viktigtinte så 
vikigt

mindre 
viktigt

inte 

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Kvinnor

Kön
Män

alls 

Både män och kvinnor tyckte i relativt 
hög utsträckning att det är viktigt att 
märken de använder avspeglar deras 
personlighet. Medelvärden för kvinnor 
respektive män var 3,30 samt 3,22. 

  
Fråga 18: Anser du att det råder stora kvalitetsskillnader mellan olika klädesmärken? 

Kön
Män
Kvinnor

 

 

Instämmer 
fullständigt 3Instämmer inte 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0%

När det handlar om att vara märkeslojal 
visar det att kvinnor i större 
utsträckning håller sig till märken de 
gillar. Medelvärden för de båda könen 
skiljer sig också åt relativt mycket, 3,21 
för kvinnor samt 2,80 för män.  

 

mycket
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

stor
skillnad 

stor
skillnad

inte så
stor

skillnad

liten
killnads

ingen
skillnad

Kvinnor
Män
Kön Undersökningen visade att 

ungdomarna till viss del anser att det 
råder kvalitetsskillnader mellan olika 
varumärken. Kvinnorna anser i högre 
grad att kvaliteten varierar mellan 
olika klädesmärken. Medeltalen 
uppgick till 3,47 för kvinnor samt 
3,15 män.  
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6.4  Psykosociala faktorer  
 
Fråga 19-23 
 Kön Mean 
19. Vilka kläder jag har på 
mig är viktigt för att passa 
in i min umgängeskrets 

man 2,11
Kvinna 2,43

20. Att använda dyra 
klädesplagg ökar mitt 
självförtroende 

man 2,04
Kvinna 

2,39

21. Kläder jag använder 
avspeglar min 
personlighet 

man 2,94
Kvinna 3,54

22. Min livsstil avspeglas i 
mina val av kläder 

man 2,67
Kvinna 3,58

23. Att använda trendiga 
kläder ger en högre status 

man 2,30
Kvinna 2,84

I frågorna nitton till tjugotre kan vi se 
att resultaten skiljer sig relativt mycket 
mellan könen. Störst skillnad är det för 
frågorna tjuguett och tjugutvå där 
kvinnorna anser att kläderna avspeglar 
deras personlighet och livsstil. Detta 
kan även ses i tabellen nedan där 
kvinnorna har högst svarsfrekvens på 
alternativ fyra och fem på frågorna 
tjugoett och tjugotre.   

 

   
19. Vilka kläder jag har på mig är viktigt för att passa in i min 

umgängeskrets Total 

    
Instämmer 

inte 2 3 4 
Instämmer 
fullständigt 

Instämme
r inte 

Kön Män   35,4% 25,6% 31,7% 7,3% ,0% 100,0%
  Kvinnor   27,6% 28,6% 22,9% 15,2% 5,7% 100,0%
Total   31,0% 27,3% 26,7% 11,8% 3,2% 100,0%
   20. Att använda dyra klädesplagg ökar mitt självförtroende Total 

    
Instämmer 

inte 2 3 4 
Instämmer 
fullständigt 

Instämme
r inte 

Kön Män   42,7% 25,6% 18,3% 12,2% 1,2% 100,0%
  Kvinnor   29,8% 26,0% 25,0% 13,5% 5,8% 100,0%
Total   35,5% 25,8% 22,0% 12,9% 3,8% 100,0%

 
 
   21. Kläder jag använder avspeglar min personlighet Total 
    

    
Instämmer 

inte 2 3 4 
Instämmer 
fullständigt 

Instämme
r inte 

Kön Män  8,5% 18,3% 48,8% 19,5% 4,9% 100,0%
  Kvinnor  3,8% 9,5% 31,4% 39,0% 16,2% 100,0%
Total  5,9% 13,4% 39,0% 30,5% 11,2% 100,0%
   22. Min livsstil avspeglas i mina val av kläder  

    
Instämmer 

inte 2 3 4 
Instämmer 
fullständigt 

Instämme
r inte 

Kön Män   14,6% 23,2% 45,1% 14,6% 2,4% 100,0%
  Kvinnor   5,7% 18,1% 35,2% 30,5% 10,5% 100,0%
Total   9,6% 20,3% 39,6% 23,5% 6,4% 100,0%
   23. Att använda trendiga kläder ger en högre status Total 

    
Instämmer 

inte 2 3 4 
Instämmer 
fullständigt 

Instämme
r inte 

Kön Män   26,8% 32,9% 28,0% 7,3% 4,9% 100,0%
  Kvinnor   9,6% 23,1% 22,1% 26,0% 19,2% 100,0%
Total   46,0% 27,4% 24,7% 17,7% 7,5% 100,0%
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Fråga 24: I vilken utsträckning anser du att dyra kläder utstrålar positiva signaler till 
din omgivning? 

Kön
Män
Kvinnor

mycket stor 
utstäckning

inte så stor 
utstäckning 

inte alls

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0%

 

I vilken utsträckning dyra kläder 
utstrålar positiva signaler till 
omgivningen var det nästan ingen 
skillnad mellan könen. Kvinnornas 
medelvärde var 2,89 och männens 
var 2,88. Detta visar att dyra kläder 
till en begränsad utsträckning 
utstrålar positiva signaler till 
omgivningen.  
 
Detta skulle möjligen kunna 
kopplas till frågorna tjugufem och 
tjugusex, som båda fått låga 
medeltal för båda könen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 25-26:  
 Kön Mean 
25.Min omgivning 
uppfattar mig som snål 
om jag ofta köper billiga 
kläder 

Män 1,71

Kvinnor 1,68

26.Min omgivning dömer 
mig beroende på vilka 
kläder jag köper 

Män 2,01
Kvinnor 

2,17

 
Fråga 27 Mina val av kläder påverkas av:  Enligt fråga tjugosju påverkas de flesta 

ungdomarna av vännerna. Störst skillnad 
mellan könen finner vi i fråga 27a där 
kvinnor i större utsträckning påverkas av 
media. 

Kön a)media b) familjen c)vännerna 
Män 1,99 1,93 2,41
Kvinnor 2,99 1,85 3,01
Total 2,55 1,88 2,75

 
Fråga 28: I vilken utsträckning anser du att din omgivning lägger märke till vilka 
varumärken du har på dina kläder? 
 

I denna fråga skilde sig 
svaren mellan könen. 
Medeltalen var relativt högt 
för kvinnor, 3,11 och 
förhållandevis lågt för män 
2,77. 
 
 
 

 

Kön
Män
Kvinnor

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

inte alls liten 
utstäckning

 

mycket stor 
utstäckning

stor 
utstäckning

inte så stor 
utstäckning
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6.5 Produkten  
Fråga 29: Risken att göra ett dåligt inköp är hög vid köp av kläder 

  

Instämmer 
fullständigt

4 32 Instämmer 
inte 

50,0% 

40,0% 

30,0% 

20,0% 

10,0% 

0,0%

Kvinnor

Kön
Män

Andelen som anser att 
kläder är en högrisk 
produkt var relativt låg. 
Medeltalen var för 
kvinnor 2,65 samt 2,63 för 
män. Ingen större skillnad 
kan därför avläsas mellan 
könen.  

Fråga 30: Jag köper kläder som  

Kön 
a) har god 

design 
b)har god 
passform 

c)är 
bekväma 

d)är 
trendiga 

e)är 
hållbara 

f)är 
unika 

g)är 
pålitliga 

h)är lätta 
att tvätta 

i)är 
dyra 

Män 3,39 3,96 4,11 2,94 3,57 2,62 3,68 2,81 2,66
Kvinnor 3,50 4,28 4,08 3,42 3,39 2,81 3,15 2,99 2,66
Total 
 3,45 4,14 4,09 3,21 3,47 2,73 3,38 2,91 2,66

  Under fråga trettio har samtliga svarsalternativ relativt höga medeltal. God passform och 
bekvämlighetsfaktorn rankas högst av båda könen. Störst skillnad mellan könen kan 
utläsas av fråga b samt fråga d där uppfattningen mellan könen skiljer sig. Männen 
väljer i högre grad att köpa pålitliga kläder än kvinnor och kläder som är trendiga 
föredras i större utsträckning av kvinnor.  

 

 

6.6 Inköpsställe och ursprungsland 
Fråga 31-32 Frågorna trettioett och trettiotvå visar att 

ungdomar anser att vissa butiker har högre 
kvalitet än andra, samt att de har favorit 
butiker som de föredrar framför andra. 
Under fråga trettiotvå finner vi skillnad 
mellan könen med ett högre medeltal för 
kvinnorna. 

 Kön Mean 
31.Generellt har vissa 
butiker högre kvalitet än 
andra 

Män 3,59
Kvinnor 3,84

32.Jag har favorit butiker 
jag föredra framför andra 

Män 3,56
Kvinnor 

4,36

 
Fråga 33: Om klädbutiken är bra ansedd spelar klädernas varumärken mindre roll? 

 

Kvinnor
Män

Kön

Instämmer 
fullständigt

ja, ofta iblandsällan aldrig

50,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

 

Enligt tabellen kan vi utläsa att 
kvinnor i större utsträckning än 
män anser att märket spelar 
mindre roll om butiken är bra 
ansedd. Medelvärdet för kvinnor 
är 3,36 och 2,96 för män. Detta 
visar att butiken till en viss del 
påverkar den uppfattade 
kvaliteten.   
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Fråga 34- 35 
Enligt frågorna trettiofyra och trettiofem kan 
vi se att var kläderna tillverkas och var 
varumärket är ifrån har en mindre betydelse 
för kvaliteten.  

 Kön Mean 
34. Var kläderna 
tillverkas har betydelse 
för kvaliteten 

Män 2,63
Kvinnor 2,91

35. Var varumärket 
kommer från har 
betydelse för kvaliten 

Män 2,58
Kvinnor 

2,70

 
Fråga 36- 37 

Vilket land varumärket kommer ifrån och var 
kläderna tillverkas har en mycket liten 
inverkan på ungdomars val av kläder. Detta 
syns tydligt i medeltalen. 

Kön 

36. Vilket land 
varumärket 

kommer från 
har betydelse 
för mina val av 

kläder 

37. Var 
kläderna 

tillverkas har 
betydelse för 
mina val av 

kläder 
Män 2,15 2,10
Kvinnor 1,90 2,01
Total 2,01 2,05

 
 
Fråga 38: Finns det andra faktorer som påverkar dina val av kläder? 

 
nejja 

Count
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Kvinnor
Män

Kön

Vid frågan om det fanns övriga faktorer som påverkar ungdomars val av kläder var det 
endast sju respondenter som menade att andra faktorer påverkade. Övriga faktorer som 
gymnasieeleverna ansåg påverka deras val av kläder var musiksmak, att kläderna var gjorda 
under bra etniska förhållanden samt påverkan från celebriteter.   
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade materialet med hjälp av statistiska modeller och 
behandlade teorier. För att underlätta för läsaren följer kapitlet samma upplägg som tidigare 
kapitel.  

7.1 Bakgrundsvariabler 

Tabell 7.1 

För att få en bättre mätvariabel för respondenternas intresse för kläder 
har vi valt att ställa samman frågorna ett till fyra och få ett medeltal på 
dessa variabler för både kvinnor och män. Vi fann dessutom att dessa 
fyra variabler korrelerar109, det vill säga hänger samman med varandra. 

Genom att ställa hypotesen H0: Variablerna korrelerar inte och H1: Variablerna korrelerar, 
kunde vi förkasta H0 och bekräfta H1 utifrån resultat av ett korrelationstest. Som framgår av 
tabell 7.1 fick män 2,49 och kvinnorna 3,36 i medeltal.  Detta säger att det finns en 
signifikant skillnad mellan könen när det gäller intresse för kläder med signifikansnivå 
0,00110. Tack vare bekräftelsen av H1 kan vi vidare anta att de som har stort intresse av 
kläder, ofta läser modetidningar och är modemedvetna har större kunskap om kläder än de 
som saknar intresse för kläder. Därmed är mätvariabeln ”intresse för kläder” även en 
mätvariabel för hur stor kunskap respondenterna har om kläder.  

Kön Mean 
Män 2,49 
Kvinnor 3,36 
Total 2,97 

7.2 Pris 
Enligt undersökningens resultat anser majoriteten av respondenterna att högre pris i 
allmänheten indikerar högre kvalitet, detta i likhet med att respondenterna anser att man 
måste betala extra för att få de bästa kläderna. Trots detta anser inte respondenterna att priset 
är en bra mätare av kvaliteten vilket kan tyckas motsägelsefullt. Undersökning visar samtidigt 
att de respondenter som ofta köper dyra kläder anser att priset är en bra mätare av kläders 
kvalitet. Vi formulerade följande hypoteser, H0, samband existerar ej mellan att köpa dyra 
kläder och att anse att priset är en bra indikator på kvaliteten och H1, samband existerar. Vi 
kan med en signifikansnivå på 0,00 säga att det finns ett positivt linjärt samband mellan att 
köpa dyra kläder och att anse att priset är en bra mätare av kvaliteten och därmed avfärdar vi 
H0

111. Detta innebär att de som köper dyra kläder även anser att priset är en bra mätare av 
kvaliteten på kläderna. 
 
 En anledning till att respondenterna i överlag inte tycker att priset är en bra mätare av 
kvaliteten kan bero på att våra respondenter inte anser att kläder är en högriskprodukt. Detta 
resultat stämmer överens med teorin som påstår att när risken är hög för att göra ett dåligt köp 
väljer konsumenten att avgöra kvaliteten utifrån priset112. 
 
 
 
 

                                                 
109 Tabell 1, bilaga 2 
110 Tabell 2, bilaga 2 
111 Tabell 3, bilaga 2 
112 Zeithaml, V.A, (1988) Consumer perception of price, quality and value: A mean-end model and synthesis of 
evidence. Journal of marketing Vol. 52 Issue, s. 17 
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Vidare finner vi signifikanta skillnader, med signifikansnivå 0,050113, mellan könen ifråga 
om de jämför olika butiker för att hitta bästa pris på kläder. Kvinnor anser i större 
utsträckning att de jämför olika butiker. Andelen män som ansåg att moderiktiga kläder var 
dyra kläder var signifikant högre än kvinnor, med signifikansnivå 0,007114.     
 
Resultatet från vår undersökning visar att kvinnor har högre benägenhet att jämföra olika 
butiker för att hitta bästa priset på kläder samtidigt har det visat sig att de kvinnliga 
respondenterna har ett större intresse för kläder. Intresset kan således vara en förklaring till 
varför de tenderar att jämföra olika butiker i högre grad än vad männen brukar göra. Enligt 
Zeithaml är kunskap och förmågan att jämföra produkter avgörande för 
kvalitetsuppfattningen, författaren menar att ju mer kunskap man har om produktkategorin 
och ju bättre förmåga konsumenten har att jämföra produkter inom produktkategorin desto 
mindre tenderar individen att bedöma kvaliteten utifrån priset. Vårt undersökningsresultat 
avfärdar denna teori. Kvinnor har större kunskap om kläder och jämför produkter oftare än 
männen. Kvinnor tenderar att bedöma kvaliteten utifrån priset i större grad än männen och de 
tycker dessutom att priset i allmänhet är en bra indikator av kvaliteten.  
 
Vi ville även försöka förklara varför respondenterna köper dyra kläder. Genom en 
regressionsanalys kan vi se att ungdomars köp av dyra kläder kan förklaras till cirka 41 % av 
fem påverkande variabler.  
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,641(a) ,411 ,394 ,751

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,892 ,215  4,139 ,000

20.Att använda dyra 
klädesplagg ökar mitt 
självförtroende 

,190 ,060 ,232 3,158 ,002

24.I vilken utsträckning 
anser du att dyra kläder 
utstrålar positiva signaler 
till din omgivning? 

,131 ,068 ,128 1,910 ,050

14.Jag föredrar att köpa 
kläder efter de mest 
populära varumärkena 

,299 ,065 ,324 4,571 ,000

9.För att få de ”bästa” 
kläderna måste man ofta 
betala extra 

,158 ,058 ,183 2,738 ,007

25.Min omgivning 
uppfattar mig som snål 
om jag ofta köper billiga 
kläder 

-,126 ,062 -,124 -2,027 ,044

Tabell 7.2      
  a Beroende variabel: i)är dyra 
 
Som det går att utläsa av tabellen är samtliga variabler signifikanta. Således kan vi hävda att 
köpa dyra kläder förklaras till 41 % av att respondenternas självförtroende ökar, att de 
utstrålar positiva signaler till omgivningen, att de är kläder med populära varumärken, att 

                                                 
113 Tabell 4, bilaga 2 
114 Tabell5, bilaga 2 
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man måste betala extra för de bästa kläderna och att respondenterna anser att deras 
omgivning uppfattar dem som snål om de köper billiga kläder. 

7.3 Varumärke 
Varken kvinnor eller män i studien tycker att kända eller populära varumärken är viktigt vid 
val av kläder. Vid hypotesantagandet H0: intresset för kläder är oberoende av betydelsen av 
kända och populära varumärken och H1: intresset för kläder är beroende av betydelsen av 
kända och populära varumärken. Vi valde att göra ett korrelationstest för att pröva 
hypoteserna. Genom resultatet, med signifikansnivån 0,00115 för alla variabler, kunde vi, för 
både män och kvinnor avfärda H0 och bekräfta H1. Det vill säga intresset av kläder är 
beroende av betydelsen av varumärket för respondenterna.  De som har stort intresse för 
kläder tycker således att det är viktigare med kända och populära varumärken än de som har 
mindre intresse för kläder.  
 
När ungdomar lär sig mer om olika varumärken skapas en uppfattning om varumärkets 
personlighet, kvalitet och hur de tolkas av omgivningen. Dessa uppfattningar gör att 
ungdomarna riktar intresse mot vissa märken som de anser avspegla sin personlighet och 
självuppfattning. När ungdomar vet vad olika varumärken står för har de lättare att välja vissa 
specifika varumärken de kan koppla till sin personlighet. Ungdomar tenderar då till att bli 
lojala mot dessa märken.116  
 
Fråga 12 lyder: Ju mer jag lär mig om olika varumärken desto svårare blir det att välja vilka 
märken jag ska köpa. Eftersom vi erhållit väldigt låga medeltal på denna fråga, 2,15 för 
kvinnor och män, visar undersökningen att ju mer respondenterna lär sig om olika 
varumärken desto lättare blir det för dem att välja vilka märken de ska köpa. Resultat visar 
vidare att när respondenterna väl hittar varumärken de gillar konsumerar de mer av det 
varumärket. På fråga 17 (När jag hittar ett märke jag gillar köper jag ofta fler kläder av det 
varumärket) svarade 79 % av kvinnorna och 63 % av männen tre eller högre. 
Undersökningen tyder på att det är viktigt för ungdomar att varumärken de väljer passar in 
med deras personlighet, cirka 80 % av både män och kvinnor svarade 3 eller över på fråga 16 
(Är det viktigt att märkena på kläder du köper passar med din personlighet?). Dessa resultat 
tyder på att empirin stämmer väl överens med den behandlade teorin inom detta område. 
Ovanstående analys förstärker även påståendet att kläder är en symbolisk produkt eftersom 
ungdomar kan koppla kläder med en viss önskvärd tillhörighet och personlighet. 
 
En stor andel av respondenterna anser att det råder stora kvalitetsskillnader mellan olika 
varumärken. Vi har försökt att hitta förklaringar bland enkätens olika variabler genom att 
göra olika test, men vi fann dock inga signifikanta förklaringar till detta. Det finns dock 
tänkbara orsaker till varför respondenterna tycker som de gör. Respondenterna anser att priset 
är en bra indikator på kvaliteten av kläder och om det råder stora prisskillnader mellan olika 
varumärken kan detta vara en förklaring till att respondenterna anser att det existerar 
kvalitetsskillnader mellan olika varumärken.   

                                                 
115 Tabell 6, bilaga 2 
116 Chaplin, N., John, R, D (2005),  The Development of Self-Brand Connections in Children and Adolescents, 
Journal of consumer research, Vol.32, Issue.1. s. 120 ff 

38 
 



Analys 

7.4 7.4 Inköpsställe och ursprungsland 

7.4.1 Inköpsställe 
Butikens rykte kan påverkas av vilka varumärken de säljer, butikens rykte påverkar i sin tur 
konsumentens intryck och även uppfattningen av varumärken som de säljer117. Konsumenter 
tenderar ofta att döma produkternas kvalitet utifrån butikens rykte, särskilt om butiken säljer 
produkter med symboliska värden som till exempel kläder118. Dessa teoretiska påståenden 
vill vi pröva. På fråga 33 (Om klädbutiken är bra ansedd spelar klädernas varumärken mindre 
roll), svarade de flesta av respondenterna tre eller över (medeltal på 3,16) vilket tyder på att 
butikens rykte påverkar konsumentens intryck och uppfattning av butikens varor. Vidare på 
fråga 31 (Generellt erbjuder vissa butiker högre kläder av högre kvalitet än andra), bekräftas 
också teorin eftersom respondenterna i hög grad instämde (medeltal på 3,72). Detta innebär 
att respondenterna bedömer produkternas kvalitet utifrån butiken.  
 
Vi ställer vidare upp följande hypotes, H0: att ha en favorit butik som man föredrar framför 
andra är skiljt från att när man hittar ett märke man gillar köper man ofta fler kläder av det 
varumärket.  H1: att ha en favorit butik som man föredrar framför andra skiljer sig inte från 
att när man hittar ett märke man gillar köper man ofta fler kläder av det varumärket det vill 
säga det finns ett samband mellan de båda. Vid en ANOVA test fann vi med signifikansnivå 
0,001 119  samband mellan de båda variablerna vilket avfärdar H0 och påvisar därmed ett 
signifikant samband mellan märkeslojalitet och att ha favoritbutiker. Samma hypoteser 
ställdes upp för om frågorna 31(Generellt erbjuder vissa butiker högre kläder av högre 
kvalitet än andra) och 33(Om klädbutiken är bra ansedd spelar klädernas varumärken mindre 
roll) korrelerar med fråga 32 (Jag har en del favoritklädbutiker som jag föredrar framför 
andra). För båda fallen kunde H0 förkastas. Det innebär att om respondenterna har 
favoritbutiker tycker de oftast att klädernas varumärken spelar mindre roll och de tycker 
generellt att vissa butiker har bättre kvalitet än andra. 

7.4.2 Ursprungsland 
Teorin säger att vilket land kläderna och varumärket kommer ifrån har betydelse för hur 
klädernas kvalitet uppfattas120. Vår undersökning kan dock inte bekräfta teorins påstående 
eftersom vi fick relativt låga undersökningsvärden för ursprungsland. Andelen respondenter 
som tyckte att var kläder tillverkas och varifrån varumärket kommer har betydelse för deras 
val av kläder var väldigt låga. Medeltalen var 2,01 för fråga 36(Vilket land varumärket 
kommer ifrån har betydelse för mina val av kläder) och 2,05 för fråga 37(var kläderna 
tillverkas har betydelse för mina val kläder). Andelen respondenter som tyckte att 
ursprungslandet har betydelse för kvaliteten var också relativ låga dock klart högre än 
andelen som tyckte att ursprungslandet påverkar deras val av kläder. För frågorna 34(Var 
kläderna tillverkas har betydelse för kvaliteten) och 35(Vilket land varumärket kommer ifrån 
har betydelse för klädernas kvalitet) fick vi fram medeltalen 2,77 och 2,64. Detta tyder på 
ursprungslandet har större betydelse för kvaliteten än för konsumenternas val av kläder 
samtidigt som det tyder på att kvaliteten har en låg avgörande påverkan för respondenternas 
                                                 
117 Porter, S.S., Claycomb, C, (1997), The influences of brand recognition on retail store image, Journal of 
Product and Brand Management, Vol. 6, Issue 6 
118 Lee, k., Shavitt, K.,(2006), The Use of Cues Depends on Goals: Store Reputation Affects Product Judgments 
When Social Identity Goals Are Salient, Journal of Consumer Psychology, Vol. 16 Issue 
119 Tabell 7, bilaga 2 
120 Chao P., Wührer G., Werani T, (2005), Celebrity and foreign brand name as moderators of country-of-origin 
effects, International Journal of Advertising,  Vol. 24 Issue 2 
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val av kläder. Det sistnämnda påståendet förstärkas av det relativt låga medelvärdet på fråga 
11 (Jag handlar kläder efter kvaliteten), som var 2.91. 

7.5 Psykosociala behov 
De psykosociala behoven har stor inverkan på ungdomars val av kläder. De externa 
signalerna bidrar till att tillfredsställa ungdomars psykosociala behov såsom att känna 
tillhörighet, behov av självkänsla och tillfredställa omgivningen. 121 Genom valet av kläder 
vill ungdomar uttrycka sin självuppfattning, livsstil och sin personlighet122.   
 
När det gäller att välja kläder för att passa in i umgängeskretsen och bli accepterad av 
omgivningen har vår undersökning gett något kontroversiella resultat. Vid en granskning av 
frågorna 19(Vilka kläder jag har på mig är viktigt för att passa in i min umgängeskrets), 24 (I 
vilken utsträckning anser du att dyra kläder utstrålar positiva signaler till din omgivning) och 
26 (Min omgivning dömer mig beroende på vilka kläder jag köper) som handlar om umgänge 
och omgivning har resultatet visat sig att respondenterna anser att dessa faktorer har relativt 
låg betydelse för deras val av kläder. Medelvärdena för fråga 19 var 2,11 för män och 2.43 
för kvinnor och medeltalen för fråga 26 uppgick till 2,01 och 2,17. Dessa medelvärden tyder 
på att respondenterna anser att deras omgivning inte dömer dem beroende på vilka kläder de 
väljer att köpa och att det inte är viktigt att klä sig på ett särskilt sätt för att passa in i 
umgänget. På fråga 24 fick vi dock något högre värden medeltalen för män var 2,88 och 2,89 
för kvinnor, det var också över 75 % av respondenterna som hade svarat tre eller över. Dessa 
svar innebär att respondenterna till en viss del anser att dyra kläder utstrålar positiva signaler 
till omgivningen vilket kan tillsammans med fråga 19 (Att använda dyra klädesplagg ökar 
mitt självförtroende) förklara varför ungdomar ibland köper dyra kläder (fråga 30i). Vi 
kollade om dessa variabler är beroende av varandra genom att lägga upp följande hypoteser, 
H0: variablerna är oberoende av varandra och H1: variablerna är beroende av varandra. 
Genom en korrelationstest kunde vi förkasta Ho och med signifikansnivån 0.00 bekräfta att 
köpa dyra kläder, dyra kläder utstrålar positiva signaler och dyra klädesplagg ökar 
självförtroendet är beroende av varandra, det vill säga de som anser att de köper dyra kläder 
anser också att dyra kläder ökar deras självförtroende och utstrålar positiva signaler till 
omgivningen. När det gäller skillnad mellan kvinnor och män i undersökningen hittade vi 
inga signifikanta skillnader inom detta område och har valt därför att redovisa dessa i samma 
modell123. 
 
Kläder är produkter med högt socialt värde, och används av ungdomar för att beskriva för sitt 
umgänge hur de ser på sig själv och hur de vill bli uppfattade av andra124. Detta påstående 
stämmer väl överens för de kvinnliga respondenterna i undersökningen och till viss del för 
männen. Frågorna 21 (Kläder jag använder avspeglar min personlighet) och 22 (Min livsstil 
avspeglas i mina val av kläder) visar att stor andel av kvinnorna (medeltalen 3,54 och 3,58) 
anser att deras livsstil och personlighet avspeglas i sina val av kläder. För männen var 
resultatet något annorlunda. Medelvärdet på fråga 21 uppgick till 2,94, vilket till viss del 
indikerar att männen visar sin personlighet i sina val kläder. Angående att livsstilen avspeglas 

                                                 
121 De Klerk,M,H., Tselepis.T (2007) The early-adolescent female clothing consumer Expectations, evaluation 
and satisfaction with fit as part of the appreciation of clothing quality, Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 11 Issue. 3, s. 418 f 
122 Sargeant, A., West, D.C.,(2001), Understanding Buying. Direct & Interactive Marketing, p71, 48p, 3 charts, 
5 diagrams 
123 Tabell 8, bilaga 2  
124Chaplin, N., John, R, D (2005),  The Development of Self-Brand Connections in Children and Adolescents, 
Journal of consumer research, Vol.32, Issue.1. s. 127 
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i val av kläder var medelvärdet relativt lågt för männen, 2,67. Ett mer väntat resultat kunde ha 
varit att livsstilen men inte personligheten avspeglas till skillnad från det faktiska resultatet, 
att personligheten men inte livsstilen avspeglas i val av kläder. Detta kan dock vara en 
tolkningsfråga, livsstil och personlighet kan tolkas olika bland olika individer. 
 
Ungdomar är en konsumentgrupp som är känsliga för yttre påtryckningar, media, vänner och 
familj är starka påverkande faktorer som har betydelse för ungdomars val av kläder 125 . 
Undersökning visar att bland de tre faktorerna som påverkar deras val av kläder (fråga 27a-c) 
var vänner och media de faktorer som påverkade de kvinnliga respondenternas val av kläder. 
Familjen var enligt båda könen den minst påverkande faktorn medeltalen 1,93 för män och 
1,85 för kvinnor. Männen ansåg att vännerna är faktorn som påverkar val av kläder mest 
bland dessa tre faktorerna (medeltal 2,41). Männen påverkas dock inte av någon av 
faktorerna i någon större utsträckning. Undersökningens resultat är tvetydigt huruvida teorin 
stämmer överens med empirin. Vi har låga värden på hur viktiga kläderna är för att passa in 
med umgängeskretsen och även för hur stor påverkan vännerna har på respondenternas val av 
kläder. Därför ställde vi upp hypotesen att när kläderna är viktiga för att passa in i 
umgängeskretsen (fråga 19) påverkar inte vännerna valet av kläderna som H0 och H1: när 
kläderna är viktiga för att passa in i umgängeskretsen påverkar vännerna valet av kläderna. Vi 
fann genom ett korrelationstest att variablerna är beroende av varandra (med signifikansnivån 
0,00 126 ) och vi kunde således avfärda H0 och bekräfta H1. Detta tyder på att när 
respondenterna anser att kläderna är oviktiga för att passa in med umgängeskretsen anser de 
inte heller att vännerna har något inflytande i sina val av kläder och vise versa.  
 
Symboliska produkter såsom kläder, är sådana att de kan koppla individen samman med en 
önskvärd roll, personlighet eller grupp127. I senare tonåren när ungdomar får större erfarenhet 
och kunskap av olika varumärken skapas uppfattningar av märkenas personlighet, kvaliteter 
och hur de tolkas av omgivningen128 .  Fråga 28 (I vilken utsträckning anser du att din 
omgivning lägger märke till vilka varumärken du har på dina kläder?) resulterade i att 
kvinnor i relativt stor utsträckning anser att deras omgivning lägger märke till vilka 
varumärken de bär, resultatet för männen var dock något lägre. Vi antog sedan att de som i 
stor utsträckning anser att sin omgivning lägger märke till vilka varumärken de har på 
kläderna (fråga 28) också anser att det är viktigt med kända (fråga 13) och populära (fråga 
14) varumärken och vise versa. Vi ställde då följande hypoteser, H0: variablerna är oberoende 
av varandra och H1: variablerna är beroende av varandra. Genom ett korrelationstest kunde vi 
bekräfta H1 och avfärda H0. Det vill säga vårt antagande kan bekräftas med signifikansnivån 
0,00 129 . Med detta kan vi visa att ju större benägenhet gymnasieungdomarna har att 
konsumera kända och populära varumärken i desto större utsträckning anser respondenterna 
att omgivningen uppmärksammar vilka varumärken de har på kläderna.  
 

                                                 
125Chaplin, N., John, R, D (2005),  The Development of Self-Brand Connections in Children and Adolescents, 
Journal of consumer research, Vol.32, Issue.1. s.126 f 
126 Tabell 9, bilaga 2 
127 Ramaseshan.B., Tsao. H. (2007) Moderating effects of the brand concept on the relationship between brand  
personality and perceived quality. Journal of Brand Management  Vol. 14 Issue.6. s. 463 ff 
128 Chaplin, N., John, R, D (2005),  The Development of Self-Brand Connections in Children and Adolescents, 
Journal of consumer research, Vol.32, Issue.1. s. 127  
129 Tabell 10, bilaga 2.  
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Unikhet och trendighet tillsammans kan leda till att ungdomar får en känsla av att de passar in 
i deras omgivning och därmed tillfredställa en del av ungdomarnas psykosociala behov130. 
Vad vi fann i vår undersökning var dock att dessa variabler inte hade något samband med 
varandra. Vi la upp hypoteserna H0: Variablerna är oberoende av varandra och H1: 
variablerna är beroende av varandra. Testet resulterade i att vi inte fick några signifikanta 
värden131 och därmed kunde förkasta H1. Detta betyder att våra respondenter inte anser att 
trendiga och unika kläder är viktigt för att passa in i umgängeskretsen.  
  

                                                 
130 De Klerk,M,H., Tselepis.T (2007) The early-adolescent female clothing consumer Expectations, evaluation 
and satisfaction with fit as part of the appreciation of clothing quality, Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 11 Issue. 3, pp. 413-42 
131 Tabell 11, bilaga 2 
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7.6 Interna signaler 
Det är viktigt för ungdomar att storleken på kläderna passar deras kroppsfigur och plaggen 
sitter bekväma på kroppen132 . De två viktigaste interna signalerna för respondenterna är 
enligt undersökningens resultat att kläderna har bra passform och är bekväma. Medeltalen för 
god passform är 3,96 för män och 4,28 för kvinnor. Likväl hade bekvämlighet höga medeltal, 
4,11 för män och 4,08 för kvinnor. Den minst viktiga interna signalen för både män och 
kvinnor är att kläderna ska vara lätta att tvätta, med medeltalen 2,81 för män och 2,99 för 
kvinnor. Även denna signal som anses mest oviktig av de interna signalerna har fortfarande 
relativt högt värde vilket tyder på att de interna signalerna är viktiga för respondenterna. I 
övrigt är även de andra interna signalerna god design och hållbarhet högt rankade för både 
män och kvinnor (medeltal > 3).  
 
Interna signaler påverkar ungdomars omdöme om produkten. Desto mer kunskap och 
erfarenhet konsumenterna har om produkterna, desto mer tenderar de till att gå på de interna 
signalerna. När konsumenter har lite erfarenhet om produkten väljer de många gånger att gå 
på de externa signalerna i produkten133.  För att undersöka om interna signalerna är beroende 
av intresse och kunskap av kläder och vise versa har vi valt att göra en korrelationstest med 
hypoteserna H0: interna signaler är oberoende av intresse och kunskap av kläder och H1: 
interna signaler är beroende av intresse och kunskap av kläder.  Testet resulterade i att vi 
delvis kunde avfärda H0 och delvis avfärda H1 som det framgår av tabell 7.2 nedan. Intresset 
och kunskap om kläder, design och passform är beroende av varandra, för dessa signaler kan 
vi därmed avfärda H0. För resterande interna signalerna fanns det inga signifikanta samband 
därför kan vi avfärda H1 för dessa signaler. 

   
 har god 
design 

har god 
passfor

m 

är 
bekvä

ma 

är 
hållbar

a 

är lätta 
att 

tvätta 

Intresse 
för 

kläder 
30a): har god 
design 

Pearson 
Correlation 1 ,326(**) -,032 ,158(*) ,016 ,338(**)

Sig. (2-tailed)  ,000 ,668 ,031 ,832 ,000
b)har god 
passform 

Pearson 
Correlation ,326(**) 1 ,077 ,091 ,056 ,343(**)

Sig. (2-tailed) ,000  ,297 ,213 ,446 ,000
c)är bekväma Pearson 

Correlation -,032 ,077 1 ,267(**
) ,171(*) -,138

Sig. (2-tailed) ,668 ,297  ,000 ,020 ,063
e)är hållbara Pearson 

Correlation ,158(*) ,091 ,267(**) 1 ,385(**) -,004

Sig. (2-tailed) ,031 ,213 ,000  ,000 ,954
h)är lätta att tvätta Pearson 

Correlation ,016 ,056 ,171(*) ,385(**
) 1 ,029

Sig. (2-tailed) ,832 ,446 ,020 ,000   ,702
Intresse för kläder Pearson 

Correlation ,338(**) ,343(**) -,138 -,004 ,029 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,063 ,954 ,702  
Tabell 7.3      **  Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

                                                 
132 De Klerk,M,H., Tselepis.T (2007) The early-adolescent female clothing consumer Expectations, evaluation 
and satisfaction with fit as part of the appreciation of clothing quality, Journal of Fashion Marketing and 
Management, Vol. 11 Issue. 3, pp. 413-42 
133 Ibid 
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8 Slutsatser 
”It ain't over 'til the fat lady sings” – Amerikanskt ordspråk.   Under detta kapitel vill vi 
sammanfatta och diskutera de mest väsentliga resultaten från undersökningen. 

8.1 Bakgrundsvariabler 
Vi har kunnat konstatera att det råder stora skillnader mellan män och kvinnor i 
undersökningen när det gäller intresset för kläder. Kvinnorna har i allmänhet större intresse 
för kläder än männen. Utifrån att kvinnorna har större intresse för kläder, är mer 
modemedvetna och läser oftare modetidningar har vi även kunnat fastställa att de har större 
kunskap om kläder. Vi har vidare funnit att många gånger har intresset och kunskapen om 
kläder varit betydande faktorer när det gäller uppfattade kvaliteten och inköp av kläder.  

8.2 Pris 
Majoriteten av respondenterna anser att högre pris indikerar högre kvalitet. Att högre pris 
indikerar högre kvalitet stämmer särskilt bland dem som ofta köper dyra kläder. Vi fann 
dessutom att respondenterna anser att man måste betala extra för de ”bästa” kläderna vilket 
förstärker påståendet om att högre pris indikerar högre kvalitet. Trots detta anser ungdomarna 
inte att priset är en bra mätare av kvaliteten. Detta kan bland annat bero på att våra 
respondenter inte anser att kläder är en högriskprodukt.  
 
Trots att de kvinnliga respondenterna har större kunskap och intresse för kläder har vi sett att 
låga priser är viktigare för kvinnorna än männen. Kvinnorna tenderar dessutom i högre grad 
att jämföra olika butiker för att hitta de bästa priserna vilket också indikerar att låga priser är 
viktigare för kvinnor vid inköp av kläder.  
 
Att en del gymnasieungdomar väljer att köpa dyra kläder kan till 41 % förklaras av att: 

• använda dyra plagg ökar självförtroendet 
• dyra kläder utstrålar positiva signaler till omgivningen 
• ungdomar föredrar att köpa kläder efter populära varumärken 
• man måste betala extra för de ”bästa” kläderna 
• man kan uppfattas som snål om man köper billiga kläder 

8.3 Varumärke 
Vår undersökning visar att kända och populära varumärken inte är viktigt för ungdomar vid 
köp av kläder. Vi har dock funnit att intresse och kunskap om kläder kan ha en påverkande 
betydelse när kända och populära varumärken väljs. Vid större intresse och kunskap om 
kläder blir kända och populära varumärken viktigare.  
 
Undersökningen påvisar att kläder är symboliska produkter. Det är viktigt för ungdomar att 
klädernas varumärken passar in med deras personlighet och att kläderna kopplar dem till 
önskvärd tillhörighet. Vidare visar resultatet att när gymnasieungdomar väl hittar varumärken 
som avspeglar deras personlighet och önskvärd tillhörighet tenderar de att bli märkeslojala. 
Detta kan till viss del bero på att ju mer gymnasieungdomar lär sig om olika varumärken och 
deras egenskaper desto enklare blir det att veta vilka märken de skall välja. Vidare visar 
undersökningen att respondenterna anser att det råder stora kvalitetsskillnader mellan olika 
varumärken. 
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8.4 Inköpsställe  
En av de externa signalerna, som enligt undersökningen, värdesätts högt bland 
respondenterna är inköpsstället. Butikens rykte påverkar konsumentens intryck och 
uppfattning av butikens varor vilket innebär att ungdomar ofta bedömer klädernas kvalitet 
utifrån inköpsstället. Vi har vidare funnit att det är vanligt bland respondenterna att ha 
favoritbutiker vilket också har ett starkt samband med märkeslojalitet. När 
gymnasieungdomar har favoritbutiker anser de också att vissa butiker generellt sett erbjuder 
högre kvalitet än andra vilket gör klädernas varumärken mindre betydelsefulla vid inköp av 
kläder. 

8.5 Ursprungsland 
Vi har funnit att var kläderna är tillverkade och varifrån varumärket kommer har en mindre 
betydelse för kvaliteten och för valet av kläder. Dock har vi funnit att ursprungslandet har en 
större betydelse för kvalitetsuppfattningen än för valet av kläder för gymnasieungdomar. 

8.6 Psykosociala behov 
Undersökningens resultat visar att respondenterna anser att deras omgivning inte dömer dem 
beroende på vilka kläder de väljer att köpa och att det inte är viktigt att klä sig på ett visst sätt 
för att passa in i umgänget. Detta visar att dessa faktorer inte har en stark påverkan på 
uppfattningen av kvaliteten vid kläder. Kvinnorna i undersökningen anser att deras livsstil 
och personlighet avspeglas i deras val av kläder, männen anser att deras personlighet, men 
inte livsstil avspeglas i deras val av kläder. Att varumärket passar in med personligheten 
tillsammans med inköpsstället är bland de externa signaler som värdesätts högst bland 
respondenterna. 
 
De psykosociala behoven som användandet av dyra kläder tillfredställer är främst att de ökar 
självförtroendet och utstrålar positiva signaler till omgivningen. De som köper dyra kläder 
anser i större utsträckning att dyra kläder ökar deras självförtroende och att de ger positiva 
signaler till omgivningen.  
 
Vänner och media är de omgivningsfaktorer som har störst betydelse för de kvinnliga 
respondenternas val av kläder. Männen i studien påverkas inte i lika hög grad av dessa 
omgivningsfaktorer som kvinnor. Undersökningen visar att när gymnasieungdomar anser att 
det är viktigt att passa in i umgängeskretsen påverkas de i större utsträckning av vännerna.  
 
Kvinnorna i studien anser i relativt stor utsträckning att deras omgivning lägger märke till 
vilka varumärken de bär, resultaten var lägre för männen. För kvinnorna blir därmed valet av 
varumärken viktigt för att uppmärksammas av omgivningen.  Vidare visar resultaten att de 
som i stor utsträckning anser att omgivningen lägger märke till vilka varumärken de bär har 
en högre benägenhet att konsumera kända och populära varumärken, detta gäller för både 
män och kvinnor. Vi fann slutligen att unika och trendiga kläder var mindre viktigt för att 
passa in i umgängeskretsen.  

8.7 Interna signaler 
De interna signalerna är av stor betydelse för gymnasieungdomars uppfattning av kvalitet och 
val av kläder. Vi har funnit att interna signaler är viktigare än externa signaler eftersom de 
rankas högst bland respondenterna. Bekvämlighet och passform var de interna signaler som 
rankades högst bland kvinnor och män i studien. Störst skillnad mellan könen kan vi se när 
det gäller trendigheten på plaggen. Kvinnor rankar trendigheten högre än männen i 
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undersökningen. Den minst viktiga interna signalen är att kläderna ska vara lätta att tvätta.  
Slutligen visar undersökningen att de som har stort intresse och kunskap om kläder ofta väljer 
att gå på de interna signalerna som har med klädernas utseende att göra det vill säga passform 
och design.  

8.8 Förslag till vidare studier 
Denna studie är utfört på gymnasieelever i Umeå. Ett förslag på vidare studier skulle kunna 
vara en liknande studie på andra målgrupper för att avgöra vilka skillnader och likheter som 
finns mellan målgrupper. Studien skulle även kunna utföras på annan ort för att jämföra 
studierna. För att utföra en mer djupgående studie inom ämnet kan man förslagsvis utföra en 
kvalitativ undersökning på antingen en eller flera av de externa och interna signalernas 
påverkan på uppfattade kvaliteten vid inköp av kläder. Vidare studier kan också göras för att 
undersöka vilka andra externa faktorer som kan påverka synen på kvaliteten.   



Sanningskriterier 

9 Sanningskriterier 
Inom detta avslutande kapitel vill vi redogöra för hur trovärdig studien är. Detta vill vi 
förklara genom validitet och reliabilitet. Vidare diskuterar vi även studiens 
generaliseringsmöjligheter på andra studier och områden.  

9.1 Validitet 
Med validitet menas avsaknad av systematiska mätfel. Man kan skilja mellan inre och yttre 
validitet. Inre validitet innebär att mätinstrumentet, i vårt fall enkäten, mäter vad det avses att 
mäta. Med yttre validitet menas att rätt mätinstrument har valts för att lösa undersökningens 
problem. För vårt arbete innebär detta om enkätundersökning är rätt strategi för att kunna 
förklara vilka faktorer som påverkar gymnasieelevers uppfattning av kvalitet.  Det är sällan 
möjligt att uppnå en fullständig validitet och det är viktigt att vara medveten om i vilken 
utsträckning mätinstrumentet mäter för lite, för mycket eller fel saker. 134  
 
Vi har försökt att uppnå yttre validitet genom att diskutera olika mätinstrument för att lösa 
vår problematisering. Vi insåg snabbt att enkätundersökning är det mest rimliga och 
genomförbara alternativet för vår undersökning. Eftersom vi strävar efter att kartlägga de 
faktorer som påverkar uppfattningen av kvalitet vid inköp av kläder var vi tvungen att göra 
om respondenternas åsikter till mätbar data, vilket effektivast genomförs med hjälp av en 
enkätundersökning135. För att försöka maximera inre validiteten med vår undersökning har vi 
varit noggranna med att formulera enkätens frågor objektivt och med relevanta frågor som 
täcker vårt valda undersökningsområde. Vi har dessutom kritiskt granskat och redovisat vårt 
tillvägagångssätt vilket bidrar till ökad validitet136.   

9.2 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är. Forskaren skall ha en neutral 
ställning till sin undersökning. Detta för att samma resultat skall kunna uppmätas vid ett eller 
flera andra tillfällen oberoende av vem som utför undersökningen.137 Vid ett användande av, 
som i vårt fall, enkät som mätinstrument måste forskaren förlita sig på att respondenten 
svarar enkäten som det är tilltänkt138. För att försöka undvika att vi får låg reliabilitet har vi 
försökt att ställa upp frågorna så att de är lätta att förstå och besvara för att minska 
missuppfattningarna. Vidare för att se hur tillförlitlig vår undersökning är ställer vi oss frågan 
om vi har valt relevanta frågor i enkäten för att besvara vårt problem. I och med att vi valt att 
göra frågorna med utgång från teorin anser vi att, med hjälp av empirisk data, klarat av att 
besvara det problem vi studerat.  

9.3 Generalisering 
Med generalisering menas om studiens resultat är överförbart på andra branscher, produkter, 
situationer eller målgrupper. I denna studie har vi undersökt gymnasieelever i Umeå kommun 
för att kartlägga vilka faktorer som påverkar deras uppfattade kvalitet vid inköp av kläder. 
Avsikten med studien är att kunna applicera resultatet på andra liknande städer storleks och 

                                                 
134 Lundahl, U, Skärvad, P.H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare, s. 150-151 
135 Patel. R., Davidsson. B. (1994). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s70ff 
136 Denscombe. M (2000) . Forskningshandboken. s 251 
137 Ibid. s 250 
138Patel. R., Davidsson. B. (1994). Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, s86ff  

47 
 



Sanningskriterier 

48 
 

strukturmässigt, det vill säga städer som också är av utbildnings och tjänstemannakaraktärer. 
Det är möjligt att ett större antal respondenter hade kunnat förbättra 
generaliseringsmöjligheterna inom vår valda population. Studiens överförbarhet kunde också 
ha blivit bättre om vi hade utfört studien på flertal orter i Sverige.  
 
När studien är så pass inriktad på kläder och gymnasielever tror vi att det kan vara svårt att 
applicera resultatet på andra produkter eller annan målgrupp. Vi tror dock att studien i viss 
mån kan överföras på högstadieelever som målgrupp och liknande produkter såsom skor och 
accessoarer. 
 
Vi har strävat efter en så hög validitet och reliabilitet som möjligt i studien. Därför anser vi 
att den praktiska användbarheten av studiens resultat är av värde för marknadsförare. 
Användbarheten med vår studie syftar till att förenkla kommunikationen och 
marknadsföringen mot ungdomar och därmed underlätta för företagen att nå ut till denna 
kundgrupp.  
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Bilaga 1: Enkätundersökning  
Vi gör en undersökning om vilka faktorer som är avgörande vid inköp av kläder. 
Din svarsenkät kommer att hanteras konfidentiellt, alla svar kommer att sammanställas i diagram och tabeller 
med analyserande text, inga svar kommer att redovisas separat. 
Ringa in eller kryssa för passande svarsalternativ.  
OBS! Endast ett svarsalternativ per fråga!  
 

1. Jag har stort intresse för kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

2. Mode och stil är viktigt för mig när jag handlar kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

3. Läser du modetidningar? 
□ Ja, väldigt ofta 
□ Ja, ofta 
□ Ibland 
□ Sällan 
□ Aldrig  
 

4. Min garderob består mesta dels av moderiktiga kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

5. I allmänhet indikerar högre pris högre kvalitet på kläder  
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

6. Priset är en bra mätare av kvaliteten vid köp av kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

7. Låga priser är väldigt viktigt för mig vid inköp av kläder  
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
 

8. Jämför du ofta priset mellan olika butiker för att hitta bästa priset på kläder? 
□ Ja   
□ Ibland 
□ Nej 

9. För att få de ”bästa” kläderna måste man ofta betala extra  
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

10. Moderiktiga kläder är ofta dyra kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

11. Jag handlar kläder efter kvaliteten 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

12. Ju mer jag lär mig om olika varumärken desto svårare blir det att välja vilka märken jag ska 
köpa 

 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
13. Är det viktigt för dig att handla kända varumärken när du köper kläder? 

□ Mycket viktigt 
□ Viktigt 
□ Inte så viktigt 
□ Mindre viktigt 
□ Inte alls 
  

14. Jag föredrar att köpa kläder efter de mest populära varumärkena  
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

15. Kläder med kända varumärken har oftast högre kvalitet 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
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16. Är det viktigt att märkena på kläder du köper passar med din personlighet? 
□ Mycket viktigt 
□ Viktigt 
□ Inte så viktigt 
□ Mindre viktigt 
□ Inte alls  
 

17. När jag hittar ett märke jag gillar köper jag ofta fler kläder av det varumärket 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

 
18. Anser du att det råder stora kvalitetsskillnader mellan olika klädesmärken? 

□ Mycket stor skillnad 
□ Stor skillnad 
□ Inte så stor skillnad 
□ Liten skillnad 
□ Ingen skillnad alls 

19. Vilka kläder jag har på mig är viktigt för att passa in i min umgängeskrets 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

20. Att använda dyra klädesplagg ökar mitt självförtroende 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

21. Kläder jag använder avspeglar min personlighet 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

22. Min livsstil avspeglas i mina val av kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

23. Att använda trendiga kläder ger en högre status  
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

24. I vilken utsträckning anser du att dyra kläder utstrålar positiva signaler till din omgivning? 
□ Mycket stor utsträckning 
□ Stor utsträckning  
□ Inte så stor utsträckning 
□ Liten utsträckning 
□ Inte alls 

25. Min omgivning uppfattar mig som snål om jag ofta köper billiga kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

26. Min omgivning dömer mig beroende på vilka kläder jag köper 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

27. Mina val av kläder påverkas av  
a)Media 

 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
b)Familjen 

 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
c)Vännerna 

 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
28. I vilken utsträckning anser du att din omgivning lägger märke till vilka varumärken  

du har på dina kläder? 
□ Mycket stor utsträckning 
□ Stor utsträckning  
□ Inte så stor utsträckning 
□ Liten utsträckning 
□ Inte alls 

29. Risken att göra ett dåligt inköp är hög vid köp av kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
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30. Jag köper kläder som  

a. har god design 
Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

b. har god passform 
Aldrig 1  2 3 4 5 Alltid 

c. är bekväma 
Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

d. är trendiga 
Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

e. är hållbara 
Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

f. är unika 
Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

g. pålitliga (man vet vad man får) 
Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

h. är lätta att tvätta 
Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 

i. är dyra 
Aldrig 1 2 3 4 5 Alltid 
 

 
31. Generellt sett erbjuder vissa butiker kläder av högre kvalitet än andra 

 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
32. Jag har en del favorit klädbutiker som jag föredar framför andra 

 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 
33. Om klädbutiken är bra ansedd spelar klädernas varumärken mindre roll? 

□ Ja, alltid 
□ Ja, ofta 
□ Ibland 
□ Sällan 
□ Aldrig 
 

34. Var kläderna tillverkas har betydelse för kvaliteten 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

35. Vilket land varumärket kommer ifrån har betydelse för klädernas kvalitet   
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

36. Vilket land varumärket kommer ifrån har betydelse för mina val av kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

37. Var kläderna tillverkas har betydelse för mina val av kläder 
 Instämmer inte 1 2 3 4 5 Instämmer fullständigt 

38. Finns det andra faktorer som påverkar dina val av kläder? 

□ Ja. I så fall vilka?                                                                                                    . 
□ Vet ej 
 

39. Årskurs:                                                                                                       . 

40. Ålder:          . 
41. Kön 

□ Man 
□ Kvinna 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Tabeller till analysen 

Tabell 1: Korrelationstest 

Kön     

1.Jag har stort 
intresse för 

kläder 

2.Mode och 
stil är viktigt 
för mig när 
jag handlar 

kläder 

3.Läser du 
modetidnin

gar? 

4.Min 
garderob 

består 
mestadels av 
mode kläder 

Män 1.Jag har stort 
intresse för kläder 

Pearson Correlation 1 ,527(**) ,422(**) ,584(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000

2.Mode och stil är 
viktigt för mig när 
jag handlar kläder 

Pearson Correlation ,527(**) 1 ,277(*) ,701(**)
Sig. (2-tailed) ,000  ,012 ,000

3.Läser du 
modetidningar? 

Pearson Correlation ,422(**) ,277(*) 1 ,300(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,012   ,006

4.Min garderob 
består mestadels av 
mode kläder 

Pearson Correlation ,584(**) ,701(**) ,300(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006  

Kvinnor 1.Jag har stort 
intresse för kläder 

Pearson Correlation 1 ,620(**) ,519(**) ,547(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000

2.Mode och stil är 
viktigt för mig när 
jag handlar kläder 

Pearson Correlation ,620(**) 1 ,393(**) ,583(**)
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000

3.Läser du 
modetidningar? 

Pearson Correlation ,519(**) ,393(**) 1 ,333(**)
Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,001

4.Min garderob 
består mestadels av 
mode kläder 

Pearson Correlation ,547(**) ,583(**) ,333(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001  

Tabell 2: Ttest 

    
t-test for Equality 

of Means 
    Sig. (2-tailed) 
intresseforklader Equal variances 

assumed ,000

  Equal variances 
not assumed ,000

Tabell 3: Regressionstest  

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27,629 1 27,629 35,878 ,000(a) 
Residual 142,467 185 ,770    
Total 170,096 186     
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Tabell 4: Chi2test 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,828(a) 2 ,050
Likelihood Ratio 6,006 2 ,050
Linear-by-Linear 
Association 5,573 1 ,018

N of Valid Cases 186   
 

Tabell 5: Chi2test 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 14,024(a) 4 ,007
Likelihood Ratio 16,466 4 ,002
Linear-by-Linear 
Association 12,477 1 ,000

N of Valid Cases 
187   

 

Tabell 6: Korrelationstest   

Kön     

14.Jag föredrar 
att köpa kläder 
efter de mest 

populära 
varumärkena 

Intresse för 
kläder 

13.Är det viktigt 
för dig att 

handla kända 
varumärken när 
du köper kläder?

Män 14.Jag föredrar att köpa kläder 
efter de mest populära 
varumärkena 

Pearson Correlation 1 ,404(**) ,609(**)
Sig. (2-tailed)   ,000 ,000

Intresse för kläder Pearson Correlation ,404(**) 1 ,363(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,001

13.Är det viktigt för dig att 
handla kända varumärken när 
du köper kläder? 

Pearson Correlation ,609(**) ,363(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,001  

Kvinnor 14.Jag föredrar att köpa kläder 
efter de mest populära 
varumärkena 

Pearson Correlation 1 ,305(**) ,713(**)
Sig. (2-tailed)   ,002 ,000

Intresse för kläder Pearson Correlation ,305(**) 1 ,444(**)
Sig. (2-tailed) ,002   ,000

13.Är det viktigt för dig att 
handla kända varumärken när 
du köper kläder? 

Pearson Correlation ,713(**) ,444(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
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Tabell 7: ANOVAtest 

    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

31.Generellt har vissa 
butiker högre kvalitet än 
andra 

Between Groups 31,162 4 7,791 9,585 ,000
Within Groups 147,929 182 ,813   
Total 179,091 186     

33.Om butiken är bra 
ansedd spelar varumärket 
mindre roll 

Between Groups 17,535 4 4,384 4,837 ,001
Within Groups 161,317 178 ,906   
Total 178,852 182     

17.När jag hittar ett märke 
jag gillar köper jag ofta 
fler kläder av det 
varumärket 

Between Groups 28,405 4 7,101 6,933 ,000
Within Groups 185,401 181 1,024   
Total 

213,806 185     

Beroende variabel: Fråga 32: Jag har en del favoritbutiker som jag föredrar framför andra 

Tabell 8: Korrelationstest 

    

24.I vilken 
utsträckning anser 
du att dyra kläder 
utstrålar positiva 
signaler till din 

omgivning? i)är dyra 

20.Att använda 
dyra klädesplagg 

ökar mitt 
självförtroende 

24.I vilken utsträckning anser du 
att dyra kläder utstrålar positiva 
signaler till din omgivning? 

Pearson Correlation 1 ,381(**) ,456(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

i)är dyra Pearson Correlation ,381(**) 1 ,476(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

20.Att använda dyra klädesplagg 
ökar mitt självförtroende 

Pearson Correlation ,456(**) ,476(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 9: Korrelationstest 

Kön     

19.Vilka kläder 
jag har på mig 

är viktigt för att 
passa in i min 
umgängeskrets 27c.vännerna 

Män 19.Vilka kläder jag har på 
mig är viktigt för att passa in 
i min umgängeskrets 

Pearson Correlation 1 ,272(*) 
Sig. (2-tailed)  ,013 
N 82 82 

27c.vännerna Pearson Correlation ,272(*) 1 
Sig. (2-tailed) ,013   
N 82 82 

Kvinnor 19.Vilka kläder jag har på 
mig är viktigt för att passa in 
i min umgängeskrets 

Pearson Correlation 1 ,431(**) 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 105 104 

27c.vännerna Pearson Correlation ,431(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000   
N 104 104 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Tabell 10: Korrelationstest 

Kön     

28.I vilken 
utsträckning 

anser du att din 
omgivning 

lägger märke till 
vilka 

varumärken 

13.Är det 
viktigt för dig 

att handla 
kända 

varumärken när 
du köper 
kläder? 

14.Jag föredrar 
att köpa kläder 
efter de mest 

populära 
varumärkena 

Män 28.I vilken utsträckning anser 
du att din omgivning lägger 
märke till vilka varumärken 

Pearson Correlation 1 ,448(**) ,496(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

13.Är det viktigt för dig att 
handla kända varumärken när 
du köper kläder? 

Pearson Correlation ,448(**) 1 ,609(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

14.Jag föredrar att köpa 
kläder efter de mest populära 
varumärkena 

Pearson Correlation ,496(**) ,609(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

Kvinnor 28.I vilken utsträckning anser 
du att din omgivning lägger 
märke till vilka varumärken 

Pearson Correlation 1 ,574(**) ,395(**)
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000

13.Är det viktigt för dig att 
handla kända varumärken när 
du köper kläder? 

Pearson Correlation ,574(**) 1 ,713(**)
Sig. (2-tailed) ,000   ,000

14.Jag föredrar att köpa 
kläder efter de mest populära 
varumärkena 

Pearson Correlation ,395(**) ,713(**) 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 11: Korrelationstest  

Kön     f)är unika d)är trendiga 

19.Vilka kläder 
jag har på mig 

är viktigt för att 
passa in i min 
umgängeskrets 

Män f)är unika Pearson Correlation 1 ,180 ,043
Sig. (2-tailed)  ,105 ,700

d)är trendiga Pearson Correlation ,180 1 ,199
Sig. (2-tailed) ,105   ,073

19.Vilka kläder jag har på 
mig är viktigt för att passa in 
i min umgängeskrets 

Pearson Correlation ,043 ,199 1
Sig. (2-tailed) ,700 ,073  

Kvinnor f)är unika Pearson Correlation 1 ,035 -,041
Sig. (2-tailed)  ,721 ,677

d)är trendiga Pearson Correlation ,035 1 ,213(*)
Sig. (2-tailed) ,721   ,029

19.Vilka kläder jag har på 
mig är viktigt för att passa in 
i min umgängeskrets 

Pearson Correlation -,041 ,213(*) 1
Sig. (2-tailed) ,677 ,029  

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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