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Sammanfattning 
 
I det samhälle som vi lever i idag, konsumerar vi inte enbart för att tillfredställa det 

grundläggande behov som alla människor har; värme, mat, vatten. Konsumtionen har idag 

övergått från att vara något nödvändigt till att bli en form av fritidssysselsättning, intresse, en 

form av njutning. Vi utsätts dagligen för reklam och media som berättar för oss vad som är 

det senaste och hur vi ska se ut. Detta är något som påverkar oss alla, men vi kan se det extra 

tydligt i den lite yngre generationen, tonåringar och uppåt.  

 

Denna rapport har för avsikt att utreda vad det är för behov som främst ungdomarna försöker 

tillfredställa genom sin konsumtion av kläder. När vi inte handlar kläder endast för att hålla 

oss varma, vad är det då som gör att vi handlar? Jo, det är på grund utav det metavärde som 

varumärkena laddas med. De laddas med känslor, åsikter och attityder som konsumenterna är 

villiga att betala för. Fokus i rapporten skall ligga på att utreda vilken betydelse metavärdet 

har för de upplevelser konsumenten får. Vi har valt att begränsa oss och enbart titta på 

modebranschen, eftersom vi anser att det är där vi tydligast kan se detta fenomen. 

 

För att komma åt på djupet vad det är ungdomar eftersträvar så valde vi att genomföra en 

kvalitativ undersökning i form av en fokusgrupp, där gruppmedlemmarna fick ett antal 

frågor/påståenden ställda till sig, efter det fick de utrymme att sinsemellan diskutera fram och 

tillbaka för att svara på frågan/påståendet.  

 

Den teori som vi valt att utgå ifrån är varumärkesfokuserande. Vi tar i det kapitlet upp teorier 

kring varumärken, metaprodukt och kundens upplevelser. Vi kommer även att snudda vid 

psykologiska teorier som berör självkänsla och tillhörighet. 

 

De största slutsatserna vi kan dra av vår studie är att metavärdet har en stor betydelse för 

kundens upplevelse av produkten. Metavärdet kan bidra till samhörighet och social acceptans, 

vilket enligt våra slutsatser är en av grundfaktorerna till den konsumtionen av dyra, starka 

varumärken vi ser i Sverige idag.  
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1. Inledning 

I inledningen presenterar vi bakgrunden och problemställningen som uppsatsen skall 

besvara. Här finns också de perspektiv och avgränsningar som vi har begränsat oss till samt 

en beskrivning av hur vår undersökning kommer att läggas upp. 

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

”Vi lever i ett konsumtionssamhälle där det senaste århundradets ekonomiska utveckling har 

inneburit att fler människor i vårt land har fått det bättre ställt vilket har medfört en möjlighet 

att handla mer än som behövs för överlevnad.”1 I och med att behoven för överlevnad är 

uppfyllda handlar dagens shopping ofta om våra önskemål. Shopping har i många fall blivit 

en fritidssysselsättning.2 Den naturliga frågan blir vad som är våra önskemål och vad är det 

som får oss att välja just de produkterna vi gör för att fylla våra önskemål? När vi inte längre 

handlar kläder för att enbart hålla oss varma, vilka andra faktorer är det då som blir avgörande 

för köpet?  

 

I alla tider har människan klätt och smyckat sin kropp för att visa vilken samhällsklass hon 

tillhör. Till långt fram på 1800-talet var det förbjudet för övriga samhällsmedborgare att bära 

vissa kläder och ornamenteringar som var reserverade för den övre samhällsklassen. Det yttre 

visade på hur mycket pengar och makt en människa hade och var en markör på status och 

materiell framgång. Under 1900-talet blev människans yttre istället ett tecken på hennes 

identitet och det blev svårare att läsa av vilken status eller tillhörighet hon hade, dock 

försvann inte dessa kopplingar utan de blev endast otydligare. Senare under 1900-talet blev 

det vanligare, särskilt bland ungdomar, att framställa sig ha mer status och klass genom sitt 

yttre samtidigt som det inte avspeglade sig i de faktiska ekonomiska tillgångarna. Det handlar 

ofta inte om att luras utan mer om att omvandla sina drömmar om status och individuallitet till 

någon sorts verklighet.3 

 

Under 1990-talet i USA satsade många dåvarande varumärken på just ungdomar som 

målgrupp. Detta var en följd av sjunkande försäljning och ett ökat antal ungdomar. Dessa 

varumärken försökte att anpassa sin image för den nya målgruppen genom att vara ”coola” 
                                                 
1 Schmidt. Thurow. H. Sköld, Nilsson. A. 2004. s. 68 
2 Schmidt. Thurow. H. Sköld, Nilsson. A. 2004. s. 68 
3 Johansson. T. www.fashionplay.org/thomaslank.html 
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och ”hippa”. Några exempel på varumärken var MTV, Nike, Hilfiger, Microsoft. Varumärken 

som idag är enormt starka. Kompistrycket blev en mäktig marknadskraft. Ungdomarna var 

härmapor och lyckades de sälja till en, så kunde de räkna med att sälja till många fler. 

Ungdomarna ifrågasatte dock ofta om de var tillräckligt ”coola” och om de verkligen passade 

in i gruppen.4 

 

Alla dessa delar leder fram till det problem som vi vill belysa i den här uppsatsen. När vi inte 

enbart behöver handla för vår överlevnad, och när vi vill visa vilka vi är genom vårt yttre 

skapas en konsumtion som ibland kan vara svår att förstå. Vad är det som gör att vi betalar 

ofta dyra pengar för en image som skall få oss att framstå som bättre eller rikare än vi är? 

 
 

Bilden visar oss sambandet mellan varumärket och hur det påverkar kundens upplevelse av 

metaprodukten, vilket är vad vi vill undersöka. Metaprodukten är alltså det som kunden får av 

produkten utöver den fysiska varan. Bakgrundsfaktorerna som ligger utanför yttersta cirkeln, 

är faktorer hos konsumenten som på något sätt påverkar dennes upplevelse vid köp. 

Faktorerna är bland annat; kön, ålder, uppväxt och vart konsumenten är bosatt. Alla dessa 
                                                 
4 Klein N. 2000. s. 94 
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faktorer påverkar på något sätt kundens upplevelser som denne får vid konsumtion. Det är 

väldigt individuellt vad man känner då alla har olika bakgrunder. Det som kunden sedan 

upplever, kommer från det som kallas för metaprodukt. En metaprodukt är inte något fysiskt, 

utan snarare en känsla eller en förnimmelse av något. Metaprodukten gör något för kunden, 

till exempel att hon känner sig snygg i ett par jeans av ett visst varumärke, det ger kunden en 

känsla utöver den faktiska produkten. Med bilden vill vi visa hur vi tror att det hänger i 

samman med konsumentens bakgrundsfaktorer, upplevelser och metavärde hos olika 

varumärken. 

 

1.2 Problemformulering 

Vilken betydelse har varumärkets metavärde för konsumenters upplevelse av produkten? 
 

1.3 Syfte 

Varför väljer konsumenter ett varumärke med ett högt socialt anseende, även kallat status, 

framför ett annat, och varför kommer det sig att de ofta betalar ett högre pris för detta 

varumärke? Vi vill undersöka varför och vad det är konsumenten upplever att de får utöver 

själva produkten, metaprodukten. Undersökningen skall utreda hur medvetna konsumenterna 

är om metaprodukten och hur de upplever den. Syftet med resultaten i vår undersökning är att 

förstå vad metavärdet spelar för roll vid konsumtion av kläder.  

 

1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Vi kommer enbart att titta på klädbranschen i vår undersökning eftersom kläder är den största 

utgiften när det gäller sällanköpsvaror. Vi kommer också att inrikta oss på åldersgruppen 18-

25 år eftersom det är denna grupp som lägger mest pengar på just kläder enligt Statiska 

Centralbyrån.5 Enligt tidigare studier skiljer sig varumärkesattityder i en storstad jämfört med 

glesbygden.6 Vi har därför valt att avgränsa vår undersökning till en medelstor stad för att få 

en mer generell bild om uppfattningen av varumärken.  

 

Vi kommer inte att gå in på djupet i bakgrunden till individens identitet och självkänsla för att 

utreda problemställningen men vi kommer antagligen att beröra ämnet psykologi på ytan. 

                                                 
5 www.scb.se 
6 Lundquist. K. www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_vxu_diva-1193-2__fulltext.pdf 
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Perspektivet i uppsatsen kommer att ligga på konsumenten och i vilken grad och hur de 

uppfattar metaprodukten. 

 

1.5 Undersökningen 

Vi skall genomföra undersökningen i form en gruppintervju även kallad fokusgrupp. Vi 

kommer endast att samla fokusgruppen vid ett tillfälle och titta på hur det ser ut vid just denna 

tidpunkt. Vi använder oss alltså utav en tvärsnittsstudie. Anledningen till detta är att attityder 

om varumärken kan ta flera år att förändra och vi har inte möjligheten att mäta under så lång 

tid. Fokusgrupperna skall sättas samman av 6-8 kvinnor och män. Deltagarna kommer att vara 

mellan 18-25 år från en medelstor stad. Denna sammansättning av fokusgruppen stämmer väl 

överrens med vad vi avgränsat oss till.  

 

Vi skall använda oss av litteratur kring varumärken, metaprodukter och kundupplevelse för att 

besvara vår problemformulering. Vi kommer även att titta ytligt på litteratur inom psykologi 

och människans sociala identitet.  

 

Metaprodukt är det som gör en produkt köpvärd utöver själva nyttan. Metaprodukten består 

av fyra delar: lust, tillgänglighet, inköpsrelation och social identitet. Alla de delar som inte går 

att ta på men som ändå finns där.7 

 

Image enligt Nationalencyklopedin betyder: ”Den bild av sig själv som man vill visa upp 

inför andra”. Människan bygger ofta upp en image som hon visar för andra. 

 

Status enligt Nationalencyklopedin betyder: ”högt socialt anseende för person, befattning 

eller dylikt”. För en individ innebär det personens ställning i en grupp. 

 

1.6 Uppsatsens disposition     

Vi kommer genom inledningen introducera läsaren i problemdiskussionen och ge en inblick i 

vad uppsatsen kommer att handla om. Metod som är nästa kapitel beskriver hur arbetsgången 

går till väga, vilka undersökningsmetoder som används och hur de skall genomföras. Vidare i 

kapitel tre finner läsaren de teorier som ligger till grund för analysen. I fjärde kapitlet, empiri, 

                                                 
7 Albertsson, S. Lundqvist, O. 1997, s. 155 
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presenteras undersökningens resultat. I kapitel fem analyseras empirin och jämförs med 

teorin. I det sista kapitlet finner vi uppsatsens slutsats. 
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2. Teoretisk referensram 

Nedan följer den teori vi valt att basera vår studie på. Vi vill med hjälp av den valda teorin 

kunna göra en relevant undersökning för att få fram ett resultat med hög reliabilitet. 

2.1 Inledning 

Vi lever i en kultur där vi sätter ett stort symboliskt värde på vissa produkter. Vi är villiga att 

betala mer för en vara om vi får mer än bara produktens funktion. Vi lever även i ett 

individuellt samhälle, vilket innebär att vi är alla olika och kommer där med att sätta olika 

symboliska värden på samma produkt. Produkter med ett symbolvärde är sådana produkter 

som får en betydelse för oss i förhållande till omvärlden. En viss vara kan visa på prestige och 

status: En dyr produkt kan visa på status i förhållande till andra som inte har råd. Det kan 

bland annat vara ett hus i ett exklusivt område, ny bil och konstverk. Märkesvaror kan även 

symbolisera en livsstil och en identitet, vilket som nämndes ovan var en viktig del i dagens 

samhälle. Genom sitt val av kläder kan en person visa att hon tillhör en viss grupp, 

exempelvis en viss yrkesgrupp, musikstil eller utövar en viss sport.8 

                                                 
8 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 70 
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2.2 Varumärke 

Vad är innebär ett varumärke? 
 
”Varumärke, varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de varor eller 

tjänster som han tillhandahåller från andras varor eller tjänster.”  

                                                                                                     (National encyklopedin) 

 

Ett varumärke är alltså det som skiljer liknande produkter, tjänster och butiker från varandra. 

Ett varumärkes bas är oftast ett namn och i många fall en logotyp, men det kan även vara en 

viss design, exempelvis Ferraris röda färg eller designen på en Absolut Vodka flaska. Det 

handlar även om värderingar och attityder kring varumärket och dess egenskaper. Detta är 

diffust och kan jämföras med att beskriva en människas egenskaper. En människa du vill ha 

som vän har ofta positiva egenskaper, exempelvis glad, stilfull, spännande. En person du inte 

vill ha som vän har ofta negativa egenskaper, exempelvis trist och tråkig. Det samma gäller 

varumärken. Våra åsikter och attityder kring dess egenskaper påverkar huruvida vi vill köpa 

produkten.9  

 

Ett varumärke har till uppgift att identifiera en vara eller något annat. Att identifiera något 

innebär att man fastslår dess identitet, säga vad något är och skilja det från mängden. Precis 

som ett bomärke bestämmer vem det märkta föremålet tillhör, så bestämmer ett produktmärke 

vilken vara det är fråga om, exempelvis Gevalia kaffe. Man kan säga att bomärken och 

produktmärken markerar vad någon äger och vad någon tillverkat. Varumärkets ena 

användningsområde är att identifiera vem någon är eller bara påminna om att någon finns.10  

 

Man kan säga att varumärket är den synliga representanten för märkesvaran, alltså märket är 

representant för hela det system av goodwill, tankar, myter och realiteter, som är hör ihop 

med den enskilda produkten.11 Varumärket är också bärare av det skönhetsideal som 

konsumenten vill gestalta. Det är viktigt att göra skillnad på de skönhetsideal som 

varumärkena själva kommunicerar och de skönhetsideal som sedan konsumenten återskapas. 

Man kan självklart hitta teman och gemensamma skönhetsideal både i det företaget 

kommunicerar och i det kundsegment som varumärket vänder sig till. Detta innebär inte att 

konsumenten företräder dessa ideal till fullo. Istället anpassar konsumenten idealen till 

                                                 
9 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 180 
10 Holger, Lena. Holmberg, Ingalill. 2005, s. 30 
11 Holger, Lena. Holmberg, Ingalill. 2005, s. 36 
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hans/hennes egen sociala och kulturella situation. Bara för att konsumenten använder ett 

exklusivt rakvatten, betyder inte det att konsumenten ifråga uppfyller de skönhetskriterier som 

varumärket valt att stå för. Det handlar istället om att få individen att känna sig lika vacker 

som varumärket lovar.12  

 

Det finns framförallt tre sätt att mäta varumärkets styrka på: Kännedom, attityder och 

preferenser. Dessa tre kan mätas över en längre tid och sedan jämföras med konkurrenterna.13  

• Kännedom: Kännedomen visar egentligen inte hur ett varumärke uppfattas, utan bara 

det faktum att det är välkänt. Ett varumärke kan ha en hög kännedom, trots att det är 

en negativ kännedom. Att påverka kännedomen görs enklast med ekonomiska medel. 

Alltså att satsa pengar på marknadskommunikation och reklam. 

• Attityder: Oftast så påverkas inte en attityd av en enskild händelse, utan är ett verk av 

en längre periods process. Det är därför viktigt för företaget att ha kännedom om 

förändringar som kan påverka konsumentens attityder. 

• Preferens: Preferenser är däremot ett begrepp som visar hur starkt dit varumärke är. 

Företaget kan titta på om deras kunder är lojala, nöjda och om de föredrar deras 

varumärke framför andras. 

 

2.2.1 Varumärkets funktioner 

Att etablerade varumärken idag kan vara en värdefull tillgång är allmänt känt. Detta grundar 

sig på det faktum att etablerade varumärken fyller en rad olika funktioner för konsumenten. 

För konsumenten kan ett varumärke bland annat fungera som en informationsbärare, garant, 

katalysator, och imageskapare. Tillsammans bidrar faktorerna hos varumärket till att skapa ett 

värde för konsumenten, men frågan är hur?14 

• Varumärket som informationsbärare - På grund av varumärkets identifierande och 

individualiserande förmåga kan konsumenten erhålla information om 

märkesproduktens pris, kvalitet och funktion. Konsumenten kan genom att använda 

varumärket som referenspunkt enkelt jämföra de olika märkesprodukterna som finns 

med varandra, för att utvärdera vilken produkt som är "bästa köp" för just 

honom/henne.  

                                                 
12 Holger, Lena. Holmberg, Ingalill. 2005, s. 71 
13 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 189-190 
14 Holger. Lena. Holmberg. Ingalill. 2005, s. 110-111 
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• Varumärket som katalysator - Inom nästan varje produktkategori finns det ett stort 

utbud av nästan helt likartade produkter. Varumärket ger konsumenten en möjlighet 

att hitta på marknaden och förenklar därigenom sök- och beslutsprocessen för 

konsumenten. Varumärket ger även konsumenten möjlighet att pröva sig fram till den 

märkesprodukt som passar honom/henne bäst. När konsumenten väl bestämt sig för en 

viss produkt underlättar varumärket valsituationen i samband med när konsumenten 

skall handla nästa gång. Varumärket är alltså både tids- och kostnadsbesparande för 

konsumenten . Detta är en viktig funktion hos varumärket, vilket visas av att den 

genomsnittliga beslutstiden vid köp av dagligvaror som är 0,8-1,2 sekunder. 

• Varumärket som garanti - Varumärkets garantifunktion har en stor betydelse för den 

enskilde konsumenten. Ett varumärke behöver inte nödvändigtvis garantera att 

produkterna är av hög kvalitet, men däremot kan det garantera produkter med jämn 

kvalitet. Man skulle kunna säga att ett varumärke representerar ett löfte som 

märkesinnehavaren ger till sin marknad. Det är därför mycket viktigt att 

märkesinnehavaren inte lovar mer än vad denne kan hålla, gör man det så kan man 

riskera att ta bort bitar av värdet av varumärket. 

• Varumärket som riskreducerare - Förutom att garantera en jämn kvalitet kan 

varumärket även fungera som riskreducerare i viss mån. Köp av vissa produkter kan 

vara ibland vara förknippade med risker av social, ekonomisk och/ eller fysisk natur. 

De olika typerna av risk kan komma till känna när kunden skall köpa till exempel 

kläder, bilar och läkemedel. Genom att konsumenten väljer ett etablerat och välkänt 

varumärke så upplever han/hon att risken reduceras i hög grad.  

• Varumärket som imageskapare - Som nämnts tidigare i kapitlet använder 

märkesinnehavaren sitt varumärke som informationsbärare. Informationen som 

konsumenten tar till sig om märkesprodukten kan vara av både rationell och 

emotionell karaktär. Detta innebär att varumärket får en symbolisk betydelse, och det 

spelar en stor roll för varumärkets image. Varumärkets image är oftast viktigare när 

det gäller köp av lite mer exklusiva produkter. Varumärkets image kan då vara av 

yttersta vikt, både för företagets egen självbild och för konsumenten, alltså för den 

bild av sig själv som konsumenten förmedlar till andra. För konsumenten kan alltså 

varumärket vara ett verktyg både för självförverkligande och för att bli socialt 

accepterad.  
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2.2.2 Varumärkesidentitet 

Intresset för varumärken har under senare tid ökat vilket beror på den ökade konkurrensen och 

globaliseringen av marknaden. Ett starkt varumärke kan ge företaget flexibilitet i 

produktionen. Företagsjättar såsom IKEA, Nokia och Electrolux har börjat flytta sin 

produktion mellan olika länder under sina väletablerade namn. Företag kämpar om att nå fram 

till kunderna och i många fall så är det varumärket som används för att väcka kundernas 

uppmärksamhet, differentiera sina produkter från konkurrenternas och ge kunderna löften om 

produkternas attribut. De produkter som produceras idag blir allt mer lika varandra och många 

produkter med olika varumärken bygg idag på samma plats. Produkter som till exempel bilar, 

cyklar, chokladkakor och chips kommer idag ut från samma fabriker men till olika 

leverantörer och med olika priser och position på marknaden.15 Det är då viktig för företagen 

att ladda sina varumärken med de åsikter och attityder de vill signalera, för att de ska kunna 

skilja sig i mängden.16 

 

Vad som identifierar ett specifikt varumärke är de associationer som ett företag vill skapa och 

hålla kvar på marknaden. Det handlar om vad företaget vill och önskar att stå för i kundernas 

medvetande. Konsumentens bild som de upplever av varumärket kan stämma överens mer 

eller mindre med varumärkesidentiteten. När företagets identitet och image är detsamma, 

alltså överensstämmer så har företaget lyckats med sin strategi.17 

 

Det innebär att vi kan börja tala om olika uttryck för varumärket, där produkten kan vara ett 

av flera alternativ. Företagen har helt plötsligt möjligheten att använda argument i sin 

försäljning att en produkt har en viss typ av personlighet eller att en produkt av ett specifikt 

märke representerar ett speciellt segment av marknaden. Varumärkesidentiteten signalerar ett 

löfte från företaget till de tänkta konsumenterna. Dock är det inte helt säkert att 

konsumenterna uppfattar, eller att de ens bryr sig om vare sig identitet eller löfte från 

företaget. Som säljare är det ändå viktigt att försöka förmedla och beskriva löftet för kunden i 

ett säljmöte. Varumärkeslöftet kan även återfinnas i själva namnet, ett bra exempel på detta är 

7- Eleven som genom sitt namn beskriver deras öppettider.18 

                                                 
15 Uggla. H. 2004. s. 10 
16 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 180 
17 Uggla. H. 2004. s. 10 
18 Uggla. H. 2004. s. 33 
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2.2.3 Varumärken – en livsstil 

En utveckling kan urskiljas när det gäller individen och individens roll i samhället. Faktorer 

som arbete, fritid, vänner, musikintresse, klädsel och boende betraktas i allt högre 

utsträckning som attribut. De signalerar en livsstil, en identitet och en tillhörighet hos 

individen. Kompetens, intressen och drömmar packas ihop och görs synliga på ett sätt som 

uppfattas av andra med en likartad livsstil eller med samma sociala grupptillhörighet. Det som 

tidigare uttrycktes i valet av yrke, arbetsuppgifter, religion och politiska övertygelse uttrycks 

idag istället genom vår konsumtion. Genom att företagen varumärker sig skapas en sorts 

relation mellan den enskilda individen och varor. Frågan ”Är detta jag?” fungerar som en 

kompass för oss i det överflöd av varor och tjänster som bjuds ut i vårt nya 

konsumtionssamhälle. Det finns även möjligheten att välja ut och välja bort som är själva 

grundbulten i livsstilsprojektet. Varumärken blir ett effektivt sätt för konsumenten att 

konstruera en tilltalande bild av sig själv och samtidigt skapa relationer till andra med samma 

livsstil.19 

 

Konsumenter söker ibland något hos produkter förutom den funktionella delen. Varumärken 

sänder signaler om tillhörighet, man vill tillhöra en speciell grupp eller visa att man är stark 

nog att vara utanför den här gruppen. Ett exempel på att visa tillhörighet är att köpa 

kravmärkt. De konsumenter som väljer att inte köpa produkter med märken sänder signaler 

till andra runt om kring att de är oberoende och självständiga. Något som idag har kommit att 

bli allt större är så kallade quality outlets. Där kan konsumenten shoppa sina "märkesvaror" 

till ett lägre pris, men de behöver inte berätta för andra att de handlade billigt.20 

 

2.2.4 Status och prestige hos varumärken 

Status och prestige är två delar som kan påverka konsumentens självbild, det vill säga att visa 

genom att använda ett visst varumärke vilken person man är. Status och prestige är två 

begrepp som kan variera i innebörd beroende på hur konsumenten är, var han/hon bor och vad 

han/hon värderar som viktigt i livet. Bilar av det exklusiva märket Alfa Romeo förmedlar för 

vissa en bild av individualsim, medans Skoda signalerar andra saker. De riktar sig mer till 

"förnuftiga människor" och de vill nå ut till ett priskänsligt brett marknadssegment som ändå 

söker värde och kvalitet men utan extra utsvävningar.  De kunder som köper grönsaker som är 

                                                 
19 Holger, Lena. Holmberg, Ingalill. 2005, s. 83 
20 Uggla. H. 2004. s. 11 
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kravmärkta uttrycker något annat om sin självbild, kanske eftersträvar de en miljövänligare 

värld.21  

 

En varumärkesforskare vid namn Kapferer (1997) gjorde en undersökning som visar att vi 

måste skilja på yttre och inre bilder som konsumenter frammanar i relationen till status och 

prestige hos ett specifikt enskilt varumärke. Kapferer skiljer på den yttre bild av varumärket, 

den reflektion vi får av det och vår egen uppfattning av den person som vi vill vara, vår 

självbild, när vi använder varumärket. Kapferer (1997) menar att företagen borde vädja mer 

till konsumenternas självbild, alltså till den person vi vill vara och den typ av prestige och 

specifika status som en enskild konsument identifierar med ett specifikt varumärke, istället för 

den generella bild som människor utan någon specifik relation till varumärket har. En 

konsument kan ha bilden av Volvo kan vara att det är "den säkra bilen", men för en annan 

konsument kan bilden av Volvo innebära något helt annat. Volvo S60 kan tillexempel vara ett 

sätt att uttrycka sportighet för vissa konsumenter.22 

 

                                                 
21 Uggla. H. 2003. s. 33-35 
22 Uggla. H. 2003. s. 33-35 
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2.3 Metaprodukt 

Vad innebär en metaprodukt? 

De faktorer som inte tillhör produktens funktion kallas metaprodukt och är det som gör 

produkten köpvärd utöver själva nyttan.23 

 

Det som karaktäriserar märkesprodukten är att den för marknaden kostar mer än vad det 

kostar att framställa den, inräknat vinstpåslag med mera. Detta förädlingsvärde kallas 

metaprodukten. Metaprodukten innebär alltså en förädling av den ursprungliga produkten. 

Precis som vi förädlar råvaror till färdiga produkter förädlar vi alltså märkesprodukter till 

något mer än själva produkten. Arbete och pengar läggs ner på att ge märkesprodukter ett 

metavärde. Denna förädlig kan ses som en produktutveckling. Metaprodukt är en produkts 

utvecklingsbara immateriella komponent, vars förädlingsvärde visar sig i metaeffekten. 

Metaeffekt förekommer när en produkt säljs mer och/eller till ett högre pris än en funktionellt 

motsvarande vara produkt (av annat märke).24 

 

2.3.1 Nyttan hos en produkt 

I alla produkter vi köper finns det en nytta eller funktion, det är den huvudsakliga orsaken till 

att vi väljer att köpa produkten.25 Till exempel har en dammsugare funktionen att suga upp 

damm, en bil skall förflytta passagerarna geografiskt och kläder skall värma och skydda 

kroppen. Ofta framhäver konsumenten att nyttan är det viktigaste skälet till köpet av en 

produkt, men faktum är att bara en bråkdel av nyttan är avgörande för köpet.26 Nyttan hos en 

produkt står i proportion till priset. Ju högre pris ju mer nytta förväntar sig konsumenten. Vid 

närmare analys av en produkt framgår att bara en del av värdet kan hänföras till själva nyttan 

produkten ger. De övriga faktorerna som konsumenten betalar för är metaprodukten.27 

 

2.3.2 Vad innehåller Metaprodukten? 

Metaprodukten kan delas upp i fyra delar: Lust, tillgänglighet, inköpsrelation och social 

identitet. Lust har inget med produktens pris eller omgivning att göra utan syftar helt på 

                                                 
23 Albertsson. S. Lundqvist, O. 1997, s.155 
24 Linn, C.E. 1990. s. 57 
25 Albertsson. S, Lundqvis. O. 1997. s.155 
26 Linn. C.E. 1990. s. 68 
27 Linn. C.E. 1990. s. 71 
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konsumentens privata njutning av produkten. Tillgänglighet innebär hur svårt eller lätt det är 

att få tag i produkten. Inköpsrelationen innebär förhållandet mellan säljare och köpare. Den 

sista och viktigaste delen i metaprodukten är den sociala identiteten och den innebär 

relationen till andra människor. Det är ett komplicerat samspel av faktorer i människans sätt 

bedöma och bli bedömda av andra. Konsumtionsmönstret säger mycket om vem en människa 

är eller vill vara. Det handlar om vilka butiker hon besöker och vilka varor och märken hon 

handlar. Beroende på hur vi vill bli uppfattade väljer vi olika produkter som på olika sätt kan 

berätta hur vi är.28 

 

En människas sociala identitet är den bild vi vill förmedla till vår omgivning. Genom vårt 

beteende och konsumtionsmönster vill vi skapa en bild av oss själva hos vår omgivning. Till 

exempel behandlar en direktör omgivningen på ett direktörsmässigt sätt så att omgivningen 

skall behandla honom som en direktör tillbaka. Här kan vi byta ut direktören mot vilket yrke 

eller social roll som helst och se samma samband. Ofta förnekar vi de sanna skälen till vårt 

handlande eftersom rationalitet och objektivitet betraktas som dygder. Vi kan se att få 

människor har den självinsikt att de kan svara ärligt på frågan om vad de vill stå för i de 

produkter de köper.29 

 

2.3.3 Priselasticitet  

Det som avgör en märkesprodukts pris är marknadens värdering av den mer än själva 

efterfrågan. Det intressanta är att se till vilket pris man kan få en viss efterfrågan med hänsyn 

till marknadens värdering.  

 

I den ekonomiska teorin talar man om begreppet priselasticitet. Det används för att beskriva i 

vilken grad efterfrågan påverkas av en prisförändring. Priselasticitet räknas ut genom att dela 

efterfrågeförändring med prisförändring. Alltså priselasticiteten blir negativ vid en prisökning 

som orsakar en minskad efterfrågan och vice versa. Alltså gäller för de flesta märkesprodukter 

en positiv priselasticitet där efterfrågan ökar när priset höjs.30  

 

Begreppet ”Conspicuous consumption” förekom redan i slutet av 1800-talet och innebar att 

produkter som har en betydelse för användarens sociala identitet gärna får ha en positiv 
                                                 
28 Albertsson. S, Lundqvist. O. 1997. s.155-157 
29 Linn. C.E. 1990. s. 81-82 
30 Linn. C.E. 1990. s. 46 
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priselasticitet, alltså ett högre pris som skapar ett högre värde hos konsumenten. De tydligaste 

exemplen på ”Conspicuous consumption” utgörs av föremål som demonstrerar rikedom. Ett 

exempel är guld som är lätt att känna igen, lägga märke till och att det är dyrt. Även en 

Jaguar, minkpäls eller en middag på operakällaren har samma verkan.31 

 

2.4 Kundens upplevelse och dess bakgrundsfaktorer 

Varför längtar vi efter upplevelser? 

”Många upplevelser uppstår på grund av en längtan att skämma bort sig själv. I vårt 

postmoderna konsumtionssätt vill vi lämna vardagen och ge efter för våra begär för att 

uppleva en euforisk känsla.”32 

 

Kundens upplevelse av ett köp påverkas av flera faktorer. Det är dessa faktorer som 

tillsammans skapar en upplevelse som inte bara butiken ligger bakom utan även konsumenten 

själv och även de andra kunderna. Servicemötet mellan kunden och personalen är en viktig 

faktor för upplevelsen precis som den omgivning, eller upplevelserum, som mötet sker i. 

Även imagen spelar en stor roll för upplevelsen där till exempel en hög image innebär en hög 

förväntan på hela upplevelsen.33 

 

 
 

                                                 
31 Linn. C.E. 1990. s. 53 
32 Mossberg. L. 2003. s. 22 
33 Mossberg. L. 2003. s. 188 
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2.4.1 Socialisation 

Socialisation är en av de bakgrundsfaktorer som påverkar hur en människa kommer att 

uppfatta sitt köp. Med socialisation menas ett beteende en människa som stämmer överens 

med det beteendet gruppen han/hon tillhör, anser vara korrekt. Socialisation är ett sätt att träna 

sig att förstå andras roller men även att själv kunna ta roller. Hans Carlsson beskriver i sin bok 

Utvecklingsteori att det finns två sidor av roller: Social position och rollförväntan. Sociala 

positioner är de självklara rollerna som exempelvis mamma, syster, vän, olika yrkesgrupper 

med mera. Men med dessa roller kommer även olika förväntningar. De lär sig att de får olika 

bemötanden och förväntningar på sig när de antar olika roller och den som har en roll 

förväntas följa bestämda normer. Socialisationen innefattar alltså olika typer av anpassningar 

och krav på olika normer. Detta kan studeras på främst två sätt: assimilation och 

ackommodation. Vid assimilation försöker en person ändra sin omgivning så att de stämmer 

bättre överens med ens egna förutsättningar. Vid ackommodation försöker istället personen 

förändra sig själv för att passa in under omgivningens krav och normer.34  

 

En viktig del av ackommodation är modellinlärning, eller observationsinlärning som det även 

kallas. Detta innebär i enkla ord att en person A studerar en annan person B i en viss situation. 

Person A studerar även vilka konsekvenser som följer av Person B:s handlande i form av 

belöning eller straff, för att senare kunna lära sig av detta. Person B är i de allra flesta fall en 

person som A ser upp till eller hyser respekt för.35  

 

För att slippa lägga ner tid på att göra noggranna och fullständiga analyser inför valet av ett 

handlingssätt i olika situationer använder människor ett automatiskt beteendeförlopp. I den 

information som vi tar del av i en situation använder vi ett utlösande kännetecken vilket leder 

till att vi agerar som vi gör. När en person påverkas till att samtycka till någon annans begäran 

har vi utvecklat kännetecken som avgör när samtycket är korrekt och fördelaktigt. Dessa 

utlösande kännetecken kan användas som ett vapen för att påverka människor att gå med på 

en begäran.36 Sociala bevis är ett utav de utlösande kännetecknen som kan användas för att 

påverka någon. Denna princip fungerar så att vi människor avgör vad som är rätt genom att ta 

reda på vad andra människor anser vara riktigt.37 

 
                                                 
34 Carlsson. H. 1985. s 95 
35 Carlsson. H. 1985. s 96 
36 Cialdini. R. B. 2005. s. 30 
37 Cialdini. R. B. 2005. s. 118 
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Principen sociala bevis fungerar bättre i vissa omständigheter. En utav dessa omständigheter 

är likhet vilket innebär att vi tittar på beteendet hos människor som liknar oss själva. Dessa 

människor ger oss bäst indikation på vad som är rätt för oss själva.38 Detta är extra tydligt när 

det gäller ungdomar där de sociala bevisen, och framförallt likhet, har en avgörande roll för 

att anpassa sig till sina jämngamla kompisar.39 

 

2.4.2 Kön 

Vilket kön vi tillhör är även i vissa fall en stor bakgrundsfaktor till hur vi upplever våra köp. 

Att män och kvinnor är, tänker och beter sig olika är ett faktum. Dessa faktorer är inte något 

som styrs utav hjärtat och känslor, utan det är biologiska faktorer i hjärnan som kontrollerar 

detta. Hjärnan i sin tur styrs utav hormoner, och eftersom hjärnstrukturen och hormonerna är 

olika hos män och kvinnor borde det inte komma som en överraskning att vi beter oss olika. 40 

Dessa skillnader speglas även inom handeln och kan i många fall vara ett känsligt ämne. Om 

en butik har en majoritet kvinnor som kunder kommer ofta männen hamna i skymundan trots 

att de ofta är de som i dessa sammanhang som behöver mest hjälp. Detta gäller även omvänt, i 

en butik där kunderna är en majoritet män hamnar ofta kvinnorna i skymundan.  

 

Inom forskning kring kundbeteende beskrivs det att det finns stora skillnader mellan hur män 

och kvinnor handlar. Exempelvis så rör sig män snabbare i butiker, de tycker inte om att be 

om hjälp av expediterna och de är inte lika prisfixerade som kvinnor. Underhill menar även på 

att en kvinna i sällskap med en väninna är ett säkert kort som kund, då de ofta ”triggar” 

varandra att prova och handla.41 

 

2.5 Vad som påverkar köpbeteendet hos konsumenter 

Det är viktigt som marknadsförare att vara medveten om att alla konsumenter är på olika 

stadier i livet och har olika behov att uppfylla. Detta är faktorer som påverkar hur 

konsumenten agerar vid olika köp. Enligt Maslow måste de fysiologiska behoven som hunger 

sömn och sexualitet tillfredställas i första hand. Därefter kommer säkerhets- och 

trygghetsbehov, vidare sociala kontaktbehov och självhävdelsebehov och sist 

självförverkligande. Många anser dock att det finns en hake i Maslows behovshierarki. 
                                                 
38 Cialdini. R. B. 2005. s. 138 
39 Cialdini. R. B. 2005. s. 142 
40 Moir, A. Jessell. D. 1992. s 47 
41 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 84 



20 

Moderna filosofer och forskare är tämligen överrens om att livets högsta mening är artens 

fortlevnad, medan Maslow placerar sexualitet i de fysiologiska behoven. Med fortbestånd 

som slutgiltiga mål får hierarkin en annan logik. Först kommer de individuella behoven och 

därefter gruppens behov. För att säkra sin relation och trygghet inom gruppen måste individen 

också ta ansvar för gruppens säkerhet. För att uppnå det sista målet fortbestånd krävs att 

individen uppfyller de krav på social identitet som har som funktion att se till att artens 

lämpligaste egenskaper förs vidare till nya släktled. Det blir med andra ord väldigt viktigt 

med den sociala identiteten i den nya behovshierarkin.42 

 

Kotler, 1991, har kommit fram till en modell, som gör det enklare för oss att förstå vilka 

faktorer det är som påverkar konsumenternas köpbeteende. 43 

 

                      STIMULI   ”SVARTA LÅDAN”          REAKTION  
 
 
 
 
 
 
 
 

Som man kan utläsa i bilden ovan så påverkas konsumenter av olika stimuli som kommer 

utifrån. Exempelvis: Vid en lågkonjunktur så avstår många ifrån att köpa en nyare bil, de 

påverkas då av ett ekonomiskt stimuli eller om politikerna bestämmer sig för att sänka 

momsen på vissa produkter, så är det en form av politisk stimulans.44 

 

Konsumenterna påverkas även av stimuli från företag som jobbar för att få dem som kunder, 

de kommunicerar därför med konsumenterna till exempel genom all direkt reklam eller 

reklam i TV. När stimuli har träffat sina mål, det vill säga konsumenterna, så är det svårt att 

säga exakt vad det är som händer. Kotler kallar därför denna del av processen som sker i 

konsumentens hjärna för ”konsumentens svarta låda”. Om det var möjligt att ta reda på i 

detalj vad som händer i detta läge hos de olika individerna så vore marknadsanalysens resultat 

                                                 
42 Linn. C. E. 1990. s. 64-66 
43 Lönn. Tomas . 1995. s. 19 
44 Lönn. Tomas . 1995. s. 19 
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vara 100- procentig, nu är det omöjligt att ta reda på detta och därför kan slutsatser och 

analyser om vad som sker aldrig bli mer en max 90- procentiga.45 

 
Vi kan sammanfatta Kotlers modell ovan som att det finns fyra olika faktorer som påverkar 

konsumenternas köpbeteende. Dessa delar är: kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska.46  

1. Kulturella faktorer - Med kulturella faktorer menar man hur den kultur som 

konsumenten lever i påverkar när det gäller köpbeslut. Kulturen kan även skifta inom 

ett lands gränser, det skulle till exempel vara ganska svårt att sälja surströmming i de 

södra delarna av Sverige. Kultur är ”gamla invanda mönster”. Dessa ändras dock hela 

tiden, i takt med att tiden går, se bara hur matkulturen i Sverige har förändrats de 

senaste åren. 

2. Sociala faktorer - De sociala faktorerna är hur vi påverkas av människor i vår 

omgivning, vänner, familj och människor som vi träffar i andra sammanhang till 

exempel i olika föreningar. Ett klassiskt exempel på detta är med en man som valt ut 

en skjorta och sedan ber sin fru om smakråd, hon kan ändra hans fattade beslut på 

mindre än en sekund om hon inte tycker om den.  

3. Personliga faktorer - Under rubriken personliga faktorer befinner sig sådant som; lön, 

hur man bor- villa eller i lägenhet - familjestorlek, kön samt var man befinner sig i 

livscykeln. Ett exempel på detta är en undersökning som gjorts där det visar att de som 

bor i lägenhet har större benägenhet att köpa lantställe än de som bor i villa.  

4. Psykologiska faktorer - Psykologerna är överens om att ingen människa handlar fullt 

rationellt. Konsumenterna styrs hårt av sina psykologiska behov när de ska välja en 

produkt. – Vilken nytta fyller till exempel ekerfälgar på en bil?  

 

 

                                                 
45 Lönn. Tomas. 1995. s. 19 
46 Lönn. Tomas. 1995. s. 20 
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3 Metod 

Nedan följer en beskrivning av de tillväggångssätt vi har valt för att genomföra vår 

undersökning och på så sätt få svar på vår problemformulering. Det är med hjälp av 

undersökningen som vi ska hitta belägg för vårt problem, vilket innebär att vi måste välja ett 

tillvägagångssätt som är korrekt, alltså en metod som är både giltig och relevant. 

 

Jacobsen beskriver i sin bok ”Vad, hur och varför?” ett sätt att gå till väga just vid 

uppsatsskrivning inom företagsekonomin. Det är en undersökningsprocess som består av åtta 

stycken faser. De åtta faserna är:47 

1. Utveckling av problemställning 

2. Val av undersökningsutformning 

3. Val av metod 

4. Samla in data 

5. Val av enheter 

6. Analysera 

7. Slutsatser 

8. Tolka resultatet 

 

Vi har valt att följa denna modell i vår undersökningsprocess, då vill vara på det säkra med att 

vår studie blir trovärdig med en hög reliabilitet och validitet. De sju först punkterna kommer 

att beskrivas nedan. 

 

3.1 Utveckling av problemställningen 

Vi ansåg det vara intressant att studera vad status och självkänsla spelar för roll i kundens 

köpbeteende av varumärken. Vi ville studera hur det kan komma sig att konsumenterna är 

villiga att spendera så mycket pengar på olika produkter med starka varumärken och vad det 

finns för bakgrundsfaktorer till detta. Vårt mål var att kunna jämföra olika branscher, men 

även huruvida köpbeteendet skiljer sig åt mellan könen, åldrar och andra demografiska 

faktorer. Teorin säger dock att när vi bestämmer oss för en problemställning så måste vi göra 

avgränsningar. Detta är ett måste för att vi överhuvudtaget ska kunna göra en empirisk 

                                                 
47 Jacobsen. D. I. 2002. s 60 



23 

undersökning.48 Efter att vi studerat teorin kring hur vi skriver en rapport, samt en del 

handledningar, valde vi att göra stora avgränsningar. Vi valde att studera vad metavärdet har 

för betydelse på kundens upplevelse inom modebranschen, samt titta på vad 

bakgrundsfaktorerna, socialisation, kön och ålder, har för påverkan. Eftersom området vi 

undersöker är relativt utforskat när det gäller varumärken och metaprodukter kommer vår 

problemformulering anses som klar och uppsatsen kommer att vara testande och utforska det 

fenomen vi avser att undersöka.49 Dock är fenomenet om kundens upplevelse väldigt 

personligt och denna del i vår problemformulering kan till viss del anses som något oklar. Vi 

vill i viss mån generalisera vårt resultat genom ett antal färre undersökningsobjekt på en 

teoretisk nivå eftersom vi anser vår problemformulering vara ett socialt fenomen.50 

 

3.2 Val av undersökningsutformning 

Det finns många olika typer av problemställningar, vilket leder till att det finns många olika 

sorters tillvägagångssätt och utformningar som passar problemställningen bäst. De val vi gör i 

fråga om undersökningsutformningen får stora konsekvenser, positiva eller negativa, för 

uppsatsens giltighet.51 Teorin beskriver hur vi måste bestämma oss för om studien extensiv 

eller intensiv, med andra ord om den går på bredden eller på djupet. Samt huruvida studien är 

beskrivande eller förklarande. På grund av vår problemformulering och hur den är formulerad 

har vi valt att göra en intensiv studie. Detta innebär att vi väljer att använda oss av få antal 

enheter men fler variabler för att kunna gå mer på djupet av vårt problem, som är mer av ett 

fenomen  

 

”Att gå på djupet är ett försök att få fram så många nyanser och detaljer i själva fenomenet 

som möjligt.”52 

 

Citatet beskriver på ett bra sätt hur vi vill gå tillväga med vår studie. Vi vill med hjälp av 

dessa metoder kunna skapa oss en helhetsbild av vårt fenomen. 

 

                                                 
48 Jacobsen. D. I. 2002. s 66 
49 Jacobsen. D. I. 2002. s 55-56 
50 Jacobsen. D. I. 2002. s 266 
51 Jacobsen. D. I. 2002. s 91 
52 Jacobsen. D. I. 2002. s 94 
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Jacobsen skriver även att en problemformulering kan vara beskrivande eller förklarande. 

Skillnaden är helt enkelt om vi vill beskriva ett problem eller om vi vill gå lite längre och 

kunna förklara problemet.53 Vi ansåg att vår problemformulering var beskrivande och den 

vanligaste formen av uppläggning på studien i beskrivande studie är att göra en 

tvärsnittsstudie. Detta innebär att vi studerar problemet och verkligheten vid ett tillfälle.54 

3.3 Val av metod 

Enligt teorin finns det två vägar att välja mellan när det kommer till att välja metod. Det är en 

kvalitativ respektive en kvantitativ metod. I stora ord är skillnaden mellan de båda att en 

kvalitativ metod ger svar i ord och en kvantitativ metod ger svar i siffror.55 Som vi redan 

innan hade bestämt oss för så ville vi göra en intensiv undersökning som alltså går på djupet. 

Vi kunde då konstatera att en kvalitativ metod var det bästa alternativet för vår studie. 

Eftersom vi har valt att studera ett fenomen som i många fall är väldigt individuellt och där 

konsumentens agerande kan bero på undermedvetna faktorer, ansåg vi det vara rätt att 

använda oss av en metod som ger oss mer djupa, personliga och egenformulerade svar. En 

kvantitativ metod använder sig utav många färdigformulerade frågor och svar, vilket leder till 

att fokus ligger på statistik för att lättare kunna generalisera. Den kvalitativa metoden är 

istället lämplig att använda när man vill skapa en större förståelse inom ett ämne.56 Vårt ämne 

behandlar dels kända delar som varumärken och metaprodukt men samtidigt mer okända delar 

som konsekvenser och kunders upplevelser av varumärken och metavärden. En intensiv 

studie bidrar även till att vi använder oss utav färre antal enheter, vilket inte alltid lämpar sig 

så bra vid kvantitativa metoder. 

 

3.4 Samla in data 

Nu hade vi alltså bestämt oss för att göra en intensiv och en beskrivande undersökning, där vi 

även valt att genom föra undersökningen med hjälp av en kvalitativ metod. Det finns då tre 

sätt att gå till väga:57 

1. En individuell, öppen intervju 

2. En gruppintervju 

3. En dokumentundersökning 
                                                 
53 Jacobsen. D. I. 2002. s 106 
54 Jacobsen. D. I. 2002. s 107 
55 Jacobsen. D. I. 2002. s 137-138 
56 Jacobsen. D. I. 2002. s 145 
57 Jacobsen. D. I. 2002. s 159 
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Vår problemställning var hur ett varumärkes metavärde kan påverka vad en kund får för 

upplevelser kring produkten. Detta är ett svårt fenomen som ingen direkt sitter och funderar 

kring själv. Säkerligen är det så att många inte tänker på det, eller överhuvudtaget är 

medvetna om det. Vi ansåg det därför vara korrekt att använda oss av en öppen gruppintervju, 

eller fokusgrupp som det även kallas, för att få svar på vår problemställning. En öppen 

gruppintervju innebär att flera personer intervjuas samtidigt i form av diskussioner och frågor 

lett av en intervjuare. 58 Detta ger gruppmedlemmarna möjlighet att ventilera och bolla tankar 

och funderingar med varandra.  

3.4.1 Utformning 

För att samla in data till vår undersökning valde vi att göra en öppen gruppintervju. Vårt mål 

var att intervjuaren inte skulle behöva ställa så många frågor, utan snarare ge gruppen ett tema 

eller påstående, för att de sedan sinsemellan skulle kunna diskutera fram och tillbaka. 

Intervjuarens uppgift skulle vara att se till att diskussionen inte glider iväg på sidospår utan se 

till att den håller sig till ämnet och att alla röster blev hörda. Dessa frågor, påståenden och 

teman som vi ville ta upp var baserad på den insamlade teorin vi hade. Vi valde att utgå från 

teori för att vara säkra på att inte även vi föll i sidospår till det vi ville undersöka i vår uppsats. 

Diskussionerna kommer förhoppningsvis att skapa nyanser i intervjun och vi får möjligheten 

att komma åt ämnet på djupet. 

 

Nackdelen med en kvalitativ undersökning är att det inte är lika lätt att generalisera, eftersom 

vi inte arbetar med många enheter. För att minska detta problem valde vi att 

sammansättningen av vår fokusgrupp skulle vara varierad. Vi ville använda personer med 

olika åsikter, ålder, kön med mera för att få så spridda åsikter som möjligt. Utifrån de svar de 

sedan gav under intervjun kunde vi lättare generalisera vår studie, samt öka reliabiliteten.   

3.5 Val av enheter 

Som precis nämndes valde vi att använda oss av en heterogen gruppsammansättning. För att 

få en så kreativ diskussion som möjligt valde vi att, som teorin beskriver, välja personer med 

olika bakgrund och åsikter.59 De personer som satt med i den öppna gruppintervjun var 

mellan 18 och 25 år. Åldersgruppen valde vi efter att ha diskuterat fram i vilket ålder vi kan 

                                                 
58 Jacobsen. D. I. 2002. s 173 
59 Jacobsen. D. I. 2002. s. 204 
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se tydligast att märkeskläder spelar roll.  Personerna som är utvalda att sitta med i 

gruppintervjuerna är individer som vi på något sätt har sett eller fått en inblick i hur de ställer 

sig till varumärken, för en del är det viktigt, för andra mindre viktigt eller rent utav oviktigt. 

Vi valde även att använda oss av både män och kvinnor i gruppintervjun, för att få en mer 

heterogen grupp. Genom denna sammansättning av individer med olika åsikter kring 

varumärken så ville vi försöka komma åt vad det var som gör det viktigt eller oviktigt med att 

bära plagg av kända varumärken. Vi ville att gruppen skulle bestå av 6-8 personer. 

 

Vi hade lite problem med att få en bra sammansättning i vår fokusgrupp. Många av de 

manliga deltagarna i gruppen lämnade återbesked i sista sekund, vilket resulterade i att 

deltagarna i gruppen bestod av fem kvinnor och en man. Vi valde att använda oss av denna 

fokusgrupp ändå. Den främsta anledningen var tidsbrist, men även för att vi ansåg att vi 

kunde göra en fokusgrupp till, ifall vi märkte att fler manliga åsikter och synpunkter behövdes 

på vår diskussion. Gruppen blev dock väldigt bra, där alla var villiga att diskutera och bidra 

med sina åsikter och erfarenheter. Detta bidrog till att vi var nöjda med vårt resultat och ansåg 

inte att vi behövde ordna en sammankomst till. 

 

En viktig aspekt att inte glömma av vid en fokusgruppsintervju, speciellt vid en heterogen 

sådan, är att gruppmedlemmarna känner sig bekväma. Val av plats för gruppintervjun är en 

viktig del i detta. Vi ville få ärliga och djupa svar och då är det viktigt att alla i gruppen 

känner sig lika viktiga och lika bekväma. Att till exempel hålla till på jobbet eller hemma hos 

någon i fokusgruppen kan bidra till att de andra i gruppen känner sig lite i underläge, då de 

inte är bekväma i den miljön. För att alla kulle känna att de var på samma nivå valde vi att 

hålla fokusgruppen på skolan. Vi bokade ett grupprum där vi kunde sitta ostörda och vi valde 

även att börja sammankomsten med att fika ihop, just för att bryta isen och för att gruppen 

skulle lära känna varandra lite bättre, och på så sätt vara mer bekväma med att diskutera ihop. 

 

Vi valde att spela in hela intervjutillfället på band för att vara säkra på att vi inte missade 

något. För att undvika stelhet i diskussionen på grund av bandspelaren valde vi att börja med 

några lätta frågor för att få i gång gruppen lite. Vi valde även att föra anteckningar för att 

komplettera ljudinspelningen, för att lättare kunna urskilja vem som sa vad, samt att kunna 

anteckna saker som inte märks på inspelningen, exempelvis blickar och kroppsspråk.   
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3.6 Analysera 

När det var dags att börja analysera det material vi fått in under intervjutillfället hade vi 

massor med papper och anteckningar, samt bandinspelningar från intervjun. Det gällde då för 

oss att, precis som Jacobsen beskriver, gå igenom materialet och strukturera och förenkla det 

för att kunna få en överblick.60 Vi satte oss och skrev ner hela intervjun ordagrant på papper 

för att sedan kunna strukturera upp det. Vi gick alltså från rådata till en renskriven data.61 Allt 

detta finner ni som ett appendix i slutet av uppsatsen. Vi valde sedan att systematiskt 

kategorisera upp den information vi hade för att kunna skapa oss en helhet och ett samband 

över arbetet. Utifrån dessa kategorier tog vi sedan hjälp av för att kunna göra en bra och 

korrekt rubricering. Med det menas att vi gick igenom materialet och såg vad som var 

relevant att använd och reducera resten. Vi sorterade sedan upp den resterande informationen 

i kategorier för att det skulle bli lättare för oss att kunna analysera det och få en struktur i 

rapporten.   

 

När detta var gjort var det dags att börja analysera den empiri vi fått in. Vi gick igenom hela 

empirin och gjorde jämförningar med den valda teoretiska referensram vi hade. 

 

3.7 Slutsatser 

När vi skulle börja skriva de slutsatser vi kommit fram till var det viktigt att titta på ifall de 

var giltiga och tillförlitliga. Vi ville se om vi hade gjort det som vi beskrev i vårt syfte att vi 

skulle göra. Detta gjorde vi genom att omformulera vårt syfte till kontrollfrågor, detta för att 

se till att vi har haft en röd tråd genom hela arbetet. Teorin beskriver att det finns två sätt att 

kontrollera den interna giltigheten och det är att kontrollera slutsatserna med andra 

undersökningar och personer och att kritiskt granska våra resultat.62 Detta innebar att vi var 

tvungna att studera vår uppsats och våra resultat kritiskt och fråga oss frågor som: Har vi valt 

de rätta enheterna, Har vi valt rätt teori att basera studien på? Har vi gjort korrekta 

kategoriseringar? Har vi kunnat hålla en objektivitet genom arbetet eller har våra egna åsikter 

influerat resultatet?  

 

                                                 
60 Jacobsen. D. I. 2002. s 215 
61 Jacobsen. D. I. 2002. s 119 
62 Jacobsen. D. I. 2002. s. 256 
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Våra slutsatser är baserade på den analys vi tidigare gjort i uppsatsen. Vi ville jämföra den 

information vi fick in från gruppintervjun, med de valda teorier vi hade valt. Detta för att se 

om det fanns några likheter eller skillnader mellan teorin och den information vi fått. 
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4. Empiri 

Nedan följer resultatet av den fokusgrupp vi hade. Texten är en sammanfattning av den 

informationen som gruppmedlemmarna gav oss. Vi har delat in informationen i rubriker och 

underrubriker för att det sak vara lättare att följa med i de diskussioner vi hade. 

 

4.1 Varumärke 

Fokusgruppen diskuterade om det var specifika varumärken deltagarna föredrog framför 

andra. Svaret var att det ofta inte bara var ett fåtal märken som valdes, utan deltagarna hade 

flera olika märken och butiker som de föredrog. Ofta hittade deltagarna det de ville ha bland 

dessa märken och butiker. Uppfattningen var den att de flesta i stor utsträckning är lojala mot 

vissa varumärken. 

 

Gruppen var överens om att många gånger kan själva butiken i sig vara ett starkt varumärke. 

En del av gruppen berättade att de oftast går till samma butiker eftersom de alltid blir nöjda 

där, vilket leder till att de butikerna har lyckats att ladda sitt varumärke för att få 

återkommande kunder. 

 

Ett exempel som kom upp var NK, Nordiska Kompaniet. Detta köpcentrum har enligt 

gruppen ett väldigt starkt varumärke. I vissa fall starkare än själva produkterna de säljer. Att 

ha möjligheten att säga att jag har köpt någonting på NK, eller att kunna gå runt med en påse 

från NK, betyder i många fall mer än den faktiskt köpta produkten. En av gruppmedlemmarna 

berättade att många produkter som NK erbjuder, inte nödvändigtvis är dyrare än på andra 

ställen, hon väljer att gå dit just för känslan att ha fått handla på NK. En annan gruppmedlem 

påpekade också vikten av att människor automatiskt kommer tro att jag är rik om jag säger att 

jag köpt något på NK, eller om jag kommer med en påse därifrån.   

 

Några av gruppmedlemmarna sa även att servicen på NK är bättre än på exempelvis H&M. 

En lördag är det nästan omöjligt att vara inne på H&M på grund av att det är så mycket folk. 

Då kan det vara skönt att komma in på NK och känna ett lugn över att det inte är lika mycket 

folk och att expediterna hinner med just mig. Det kan många gånger vara värt att betala lite 

extra för. 
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Vi förde även en diskussion kring hur mycket priset påverkar en produkts exklusivitet. Det 

diskuterades hur det kan komma sig att det finns strumpor från allt mellan fem kronor till 

femhundra kronor paret. Det konstaterades att priset många gånger inte enbart påverkas av 

kvaliteten utan hur starkt varumärket är. Ett starkt varumärke kan lägga extrema priser och 

människor kommer att betala det. Några i gruppen menade att det ändå bör vara en viss 

kvalitetsskillnad på produkterna för att ett märke ska kunna ha så extrema priser.  

 
Ett annat exempel kring just detta med huruvida priset påverkar ett varumärke var hur H&M 

och Zara uppfattas.  En av gruppmedlemmarna beskrev hur priserna i dessa två butiker inte 

skilde sig så mycket, men trots det så kändes det mycket bättre att handla på Zara än på 

H&M. Gruppen kom fram till, efter en diskussion kring ämnet, att det berodde på hur Zara 

har valt att marknadsföra sig. H&M har fått lite av en ”billigtstämpel” medan Zara har valt att 

ge sina butiker ett lite mer exklusivt utseende. Detta gör de genom att personalen ska vara lika 

klädda, snygga pappåsar istället för plast. Många små detaljer som bidrar till att det känns mer 

exklusivt att handla i en Zara butik än på H&M. Så priset spelar inte alltid en roll i huruvida 

ett varumärke är starkt eller inte. 

 

4.2 Metaprodukt 

Vid ett tillfälle lade debattledaren fram ett påstående som lydde: Många inom medelklassen 

strävar efter att verka rikare och bättre än de är. De köper ofta dyra märken för att visa att de 

har dem. Stämmer det? Alla i fokusgruppen instämde med påståendet, vilket ledde oss till 

följdfrågan: Vad beror det på? Gruppen var enig om att många vill verka rikare. Människor 

vill se rika ut, för med det följer en respekt och att andra människor kommer uppmärksamma 

dem. Alla vill alltid vara lite bättre än vi egentligen är. En gruppmedlem beskrev det som att 

alla vill ju vara gillade och omtyckta av alla andra och detta instämde gruppen fullt i.  

 

Det nämndes även att efterfrågan kan ha med saken att göra. En gruppmedlem menade att det 

som är svårt att få tag i är alltid det människor vill ha. Exempelvis om alla är tjocka så ska jag 

vara smal, och i en del länder där alla är smala betyder det att de inte har råd till mat och då 

ska jag vara tjock. Gräset kommer alltid att vara lite grönare på den andra sidan.  

 

Det finns fler anledningar till att produkten ger ett metavärde, mer än att det får kunden att 

känna sig lite mer omtyckt av människor runt omkring. Ett återkommande ämne var 
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ekologiska och etiska varor. En av gruppmedlemmarna talade stark för detta och berättade hur 

hon kan uppleva en otroligt stark metaprodukt tillexempel när hon handlar på The Body Shop. 

Detta på grund av att deras varumärke är så laddat med etik och fairtrade att det får henne att 

vilja handla dessa produkter eftersom hon känner att hon bidrar med något gott då. 

 

Diskussionen gick även in i huruvida metavärdet som fenomen är okej eller är det överskattat. 

Debattledaren beskrev för gruppmedlemmarna hur en produkt förädlas med värderingar och 

känslor och att det läggs ner otroligt mycket pengar på just detta för att vi ska känna det vi 

känner och uppleva det vi upplever när vi köper just den produkten. Många av 

gruppmedlemmarna ansåg att egentligen var hela detta fenomen sjukt. Att vi låter oss ”luras” 

för att det ska kännas lite bättre när vi köper vissa varumärken.  Samtidigt som samma 

personer kunde hålla med om att de låter sig själva luras. För innerst inne är de ju medvetna 

om allt detta. Men denna vetskap kompenseras inte upp av de upplevelser och känslor de 

faktiskt upplever vid köp av olika varumärken. Samtidigt var alla överens om att det finns ju 

helt absurda fall som strumpexemplet vi nämnde tidigare. Just detta att människor är villiga 

att betala femhundra kronor för ett par strumpor. 

 

4.3 Kundens upplevelse 

Debattledaren ställde frågan till gruppen varför de tror att det är så vanligt att konsumenter 

köper dyra märkeskläder. Gruppen menar att det är för att få en viss känsla när man köper 

något som är lite dyrare, att uppleva sig själv som lite finare, det känns bra att ha de på sig.  

Om man köper ett par jeans som sitter snyggt, så blir man mer självsäker och känner sig då 

automatiskt snyggare, vilket kan vara en anledning till att många konsumenter köper 

märkeskläder tror deltagarna. De tycker även att märkeskläder sitter bättre och har en bättre 

kvalitet, däremot är de osäkra på om detta bara sitter i hjärnan, eller om det faktiskt är så. De 

tror att TV och tidningar påverkar oss i riktningen att tro att det är bättre med märkeskläder, 

att det är mer ”rätt”. En del i gruppen säger att det finns vissa små skillnader att handla något 

dyrare än något på H&M som gör att de ofta väljer att köpa märkeskläder, dock har de svårt 

att sätta ord på vad det är de menar. Gruppen tycker inte heller att det känns bra att gå 

omkring med ett jättestort märke över hela tröjan. Det känns alldeles för utpekat, det skall 

helst bara vara något litet, ett litet signum. De tycker det är vikigt att skapa en balans, ingen 

vill bli utpekad som en snobb, man vill bara smälta in i mängden och inte sticka ut alldeles för 

mycket.  
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En gruppmedlem säger att hon inte ser märket, utan hon ser mer produkten i sig som hon 

tycker om och passar i, sen om märket är Levis eller GinaTricot, det spelar ingen större roll 

för henne. Bara hon själv känner sig nöjd med det hon har på sig. Hon säger att när hon var 

yngre tänkte hon mer på vilket märke som hon hade på kläderna, men när hon började studera 

hade hon inte råd och då insåg hon att hon kunde hitta jeans som var snygga men som inte 

kostade mycket. Däremot kan hon tycka ibland att de som kostar lite mer är snyggare, men 

hon tror inte att det beror på att de är av ett speciellt märke. Två andra gruppmedlemmar 

håller med henne, hittar man någonting som man är nöjd med och som sitter snyggt spelar 

egentligen märket eller pris ingen roll, är man nöjd så är man nöjd. De tycker då att de är mer 

nöjda om de hittar något billigt, då blir det helt plötsligt ett fynd, och alla vill vi väl göra fynd.  

 

Sen menar en gruppdeltagare, att det kan vara en annan känsla om man köper något som var 

jättedyrt, något som man inte kan köpa ofta, då är det liksom en annan känsla att man lyckats 

köpa något, spara ihop till det. En deltagare flikar in att då är man så rädd om det att man helst 

vill glasa in det. Men de är överens om att det är en annan känsla, man har uppnått något som 

kändes ouppnåeligt, man har sparat till det och det blir roligare för en själv. En annan 

liknande produkt hade kanske fungerat lika bra, men det var just detta man ville ha och då 

fick man kämpa för att få det. Deltagaren menar att det inte är för att visa upp för andra att 

man hade råd, utan att det känns bra för en själv att ha kunnat köpa något som man velat ha 

väldigt länge. Det spelar ingen roll vad det är för märke eller om märket syns eller inte, det är 

känslan som man själv får av att ha sparat ihop till något. Resten av gruppen håller med henne 

i detta.  

 

4.4 Bakgrundsfaktorer 

Gruppen tror att det finns vissa bakgrundsfaktorer som påverkar kunden när hon skall köpa 

kläder. Gruppen är överens om att beroende på vart man kommer ifrån och vilken 

familjesituation man är uppväxt i påverkar hur man tänker när man köper kläder.  De anser att 

i vissa städer, mellanstora städer, så blir märkesfixeringen tydligare, de tycker även att man 

kan se skillnader i olika stadsdelar i större städer. I de finare stadsdelarna så har de flesta 

märkeskläder, det är inget konstigt där, föräldrar och alla vännerna köper det och det faller sig 

helt naturligt att köpa det, de behöver inte bry sig om vad det kostar. De tror inte att det är 

viktigare att ha det där, för det syns inte, alla har det och dessutom är det så att de riktigt dyra 
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varumärkena inte skyltar på samma sätt med sina logotyper eller signum på kläderna. De 

märkena som syns, är de som medelklassen handlar, de medeldyra märkeskläderna har ofta 

loggan eller signumet synliga på plaggen. Det är en skillnad på dyrt och jättedyrt, de jättedyra 

varumärkena köps oftast av dem som är väldigt modeintresserade, som har ett öga för det, tror 

gruppen. Gruppen menar även att uppfostran påverkar vårt sätt att tänka inför märkeskläder. 

Ofta är det ju så att vi ser upp till våra föräldrar och köper det som de köper. Är man då 

uppväxt med att föräldrarna bara köper dyra märkeskläder, så faller det sig naturligt att även 

man själv gör det när man växer upp. Man ser ofta ungdomar i mellersta till övre tonåren som 

köper dyra märkesjeans, och sedan inte har ett öre över till något annat, gruppen är överens 

om att då har det gått till en viss överdrift.  

 

4.4.1 Ålder 

Åldern tror gruppen spelar en stor roll för hur mycket vikt man lägger vid att kläderna man 

bär har de ”rätta” märkena. Yngre tycker oftast att det är viktigare med märkesplagg, de vill 

passa in och vara som alla andra. Många i nedre till mellersta tonåren lider av dåligt 

självförtroende och genom att bära märkeskläder tror gruppen att de känner att de mår lite 

bättre, eftersom de känner att de passar in med resten. När man blir äldre spelar det inte längre 

någon större roll vad andra tycker om det man har på sig, tycker de, då är det viktigare att man 

själv tycker att kläderna är snygga, oavsett vilket märke de har.  

 

4.4.2 Kön 

Kön är en annan faktor som gruppen tror spelar en stor roll. En deltagare hade läst i en tidning 

att kvinnor shoppar mer än män, men att männen i genomsnitt köper dyrare saker. Gruppen 

menar att kvinnor har shoppingen mer som ett intresse än vad männen har. De köper inte bara 

för att de behöver utan för att det var billigt eller för att det var roligt. Medan männen hellre 

väntar tills de verkligen behöver något, då går de ut och handlar och då lägger de lite mer på 

de få plaggen de köper, kvinnorna föredrar kvantitet. De tror att detta beror på hur vi är 

uppfostrade. Det talas ofta om att kvinnor är mer ”shoppoholics” än vad männen är, det blir 

liksom inpräntat på oss kvinnor och automatiskt blir det att vi går och kollar mer i affärer. 

Gruppen tror att det är en omedveten handling, det ligger i det undermedvetna.  

 
En annan anledning till att kvinnorna shoppar mer tror gruppen är att kvinnomodet syns mer. 

De menar att de butiker som vänder sig till kvinnor syns mer, de är roligare att titta på, samt 
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att det finns väldigt många aktörer inom den branschen, vilket gör att kvinnorna blir påminda 

hela tiden i en helt annan utsträckning än vad männen blir. Även tidningar som vänder sig till 

kvinnor är med och påverkar hur vi handlar, menar gruppen. Det finns nästan inte en enda 

tidning som vänder sig till kvinnor som inte har shopping/mode reportage med. Som läsare 

blir man lockad av de färgglada bilderna och sinnesstämningen i bilden och vill uppleva 

samma känsla, vilket kan leda till att vi går ut och handlar. Männen påminns inte lika ofta om 

shopping i sina herrtidningar. Men gruppen tror att om det gjordes shopping/mode reportage 

för män, skulle även de ge sig ut och handla mer.   
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5. Analys 

Nedan följer de resultat vi kommit fram till efter att vi jämfört och sammankopplat den empiri 

vi fått fram med den teoretiska referensram vi valt. 

5.1 Varumärke 

Dagens samhälle ser mycket mer annorlunda ut än vad de gjorde för bara några år sedan. Det 

har skett en utveckling mellan individen och varumärken som inte var lika påtaglig förr.  Det 

som tidigare uttrycktes i val av yrke, intressen, religion med mer, uttrycks idag även i vår 

konsumtion. Vad vi har för arbete, intressen, vänner och även klädsel visar på en livsstil. 

Detta jobbar företagen hårt med idag, just för att konsumenten ska kunna identifiera sin 

livsstil med ett visst varumärke.63 

 

Ett varumärke är det som skiljer liknande produkter, tjänster och butiker från varandra64. Ett 

varumärke har till uppgift att identifiera en produkt och det innebär att berätta vad som skiljer 

den från mängden.65 Det finns framförallt tre sätt att mäta huruvida ett varumärke är starkt 

eller inte. Vi kan då titta på kännedom, attityder och preferenser. Kännedomen innefattar inte 

hur ett varumärke uppfattas, utan snarare att det uppfattas.66 Enligt de kvinnliga 

gruppmedlemmarna i vår fokusgrupp kunde de se tydligt hur dagens butiker och marknader 

jobbar med just kännedom när det kommer till kvinnligt mode. De gav exemplet på att om de 

går längs en gata så kommer sju av tio skyltfönster vara riktade till kvinnor, just för att göra 

dem uppmärksamma på att de finns. Butikerna arbetar inte lika tydligt med detta när det 

kommer till herrbutiker, då enligt fokusgruppen, män har en annan typ av köpbeteende än 

kvinnor. 

 

Nästa aspekt vi kan studera för att se hur starkt ett varumärke är, är attityder. Attityder är 

ingenting som påverkas av en engångsföreteelse, utan är verket av att kunden har blivit 

besviken eller motsatsen under en längre tid.67 Detta märkte vi av tydligt under hela 

fokusgruppsintervjun. Alla är vi olika, vilket innebär att vi alla kommer ha olika åsikter om en 

del märken och butiker. Ett exempel var när vi pratade om etik och ekologiska varor. Detta 

var en faktor som bidrog till starka reaktioner och attityder hos en del av gruppmedlemmarna. 
                                                 
63 Holger. L. Holmberg. I. 2005. s 83 
64 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 180 
65 Holger. L. Holmberg. I. 2005. s 30 
66 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 189-190 
67 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 189-190 
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En av gruppmedlemmarna beskrev hur exempelvis The Body Shop väcker olika känslor hos 

henne just på grund av deras syn på etiska och ekologiska frågor.  

 

Det varumärke som stod ut ur mängden när vi förde denna diskussion var NK, Nordiska 

Kompaniet. Detta är ett varumärke som har lyckats med att forma positiva attityder hos 

konsumenten, enligt fokusgruppen. Många av gruppmedlemmarna påstod att de brydde sig 

nästan mer om att få berätta att de köpt något på NK, eller att de har fått gå runt med en påse 

från NK, än vad de brydde sig om själva produkten i sig. Detta beror på just den anledningen 

att attityderna är så starka kring just detta varumärke att många vill kunna identifiera sig med 

det. Varumärket kan bidra till att kunden känner någon form av självförverkligande och kan 

leda till social acceptans i omgivningen.68 Attityderna till ett varumärke beror inte enbart på 

de värderingar, pengar och arbetstimmar företaget själva har lagt ner på sitt varumärke, utan 

även de åsikter och ideal kunden själv har, kommer att påverka vad attityden blir.69 Dock 

tyder detta fenomen på att NK har lyckats väldigt bra med hur de har laddat sitt varumärke 

med exklusiva attityder, när kunden till viss del bryr sig mer om påsen än produkten.  

 

Den tredje och sista faktorn i hur vi kan studera hur starkt ett varumärke är, är preferenser. 

Detta handlar om hur lojala kunderna är till varumärket.70 Det finns ett antal funktioner som 

varumärket fyller för konsumenten; informationsbärare, katalysator, garant och 

imageskapare.71 Konsumenten kan använda varumärket som en referenspunkt när han/hon ska 

handla och jämföra de olika märkesprodukterna med varandra, för att kunna utvärdera vilket 

som är ”bästa köp” för honom/henne.72 Inom varje produktkategori finns det ett stort utbud av 

nästan helt likartade produkter. Varumärket ger konsumenten en möjlighet att hitta på 

marknaden och förenklar därmed sök- och beslutsprocessen vid köp. När konsumenten väl 

valt ut en produkt, underlättar varumärket valsituationen i samband med när konsumenten 

skall handla nästa gång.73 Gruppen var relativt eniga om att de flesta är nog rätt lojala till sina 

märken. De vet vad de har köpt innan och varit nöjda med, vilket ofta leder till fler köp av det 

märket. Vad som är intressant i detta fall är då att de kan vara lojala till ett varumärke men 

inte till en butik, eller tvärtom. Många varumärken säljs i många olika butiker, medan en viss 

butik har skapat sig själv ett starkt varumärke, vilket leder konsumenten att vilja handla i just 
                                                 
68 Holger. L. Holmberg. I. 2005, s. 111 
69 Holger. L. Holmberg. I. 2005. s. 71 
70 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 189-190 
71 Holger. L. Holmberg. I. 2005. s. 111 
72 Holger. L. Holmberg. I. 2005. s. 111 
73 Holger. L. Holmberg. I. 2005. s. 111 
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den butiken. Även här var NK ett starkt exempel. Köpcentret har exempelvis likadana ”NK-

påsar” i alla sina butiker, vare sig det är Levi´s eller NK:s eget märke på produkten som säljs.  

 

5.2 Metaprodukt 

I fokusgruppen diskuterades den känsla man känner när det gäller vissa produkter, det så 

kallade metavärdet. Ett exempel på metavärde som en utav deltagarna kände var hos The 

Body Shops produkter. Personen i fråga kände ett starkt värde av att produkterna är etiska och 

ekologiska. Detta är något som The Body Shop har laddat sitt varumärke och sina produkter 

med, vilket ger ett metavärde utöver enbart produktens funktion. Enligt teorin spenderas 

mycket tid och pengar på att skapa dessa metavärden för kunden och det ses som en 

produktutveckling som i slutändan skall generera en högre intäkt.74 

 

Ofta ser vi att varumärken med starkt metavärde också har ett högt pris. I gruppen 

diskuterades det om medelsklassen som ofta spenderar pengar på dyra märkesvaror för att 

verka rikare än de är. Enligt fokusgruppen är det ett resultat av att med rikedom följer även 

respekt och andra människor uppmärksamhet. Hela gruppen var överens om att alla vill vara 

omtyckta. Här kan vi se hur väl det stämmer överens med teorin om social identitet. Social 

identitet är en utav metaproduktens fyra delar och innebär den bild vi vill förmedla till vår 

omgivning. Detta gör vi genom vårt beteende och konsumtionsmönster. Med andra ord så kan 

en person ur medelklassen handla och bete sig som om denne var rik och då uppfattas så av 

andra. 75 

 

Diskussionen gick även in på att efterfrågan har en roll i produktens metavärde. En 

gruppmedlem menade att det som är svårt att få tag i är också det alla vill ha. Är alla tjocka 

vill man hellre vara smal, gräset kommer alltid att vara grönare på andra sidan. I teorin ser vi 

att ytterligare en utav de fyra delarna i metaprodukten är tillgänglighet. Det innebär helt enkelt 

att produkter som är i begränsade upplagor eller svåra att få tag i får ett högre metavärde.76 

 

Till sist i diskussionen om metaprodukt talades det om just fenomenet metaprodukt och hur 

deltagarna ser på det överlag. Är det logiskt att spendera så mycket pengar för något som inte 

är fysiskt användbart? Alla i gruppen ansåg att fenomenet var ”sjukt” och de tyckte att man 
                                                 
74 Linn. C.E. 1990. s.57 
75 Linn. C.E. 1990. s.81-82 
76 Albertsson. S. Lundqvist. O. 1997. s.155-157 
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faktiskt lurades att känna sig bättre när man köper vissa varumärken. Ändå så handlade de 

flesta i gruppen dyra varumärken och det finns ju tydligt en efterfrågan på dessa dyra 

varumärken. I teorin kan vi se att för de flesta märkesprodukter ökar efterfrågan när priset 

höjs, en så kallad positiv priselasticitet.77 Även produkter som har en betydelse för 

användarens sociala identitet får gärna ha en positiv priselasticitet eftersom detta skapar ett 

högre värde hos kunden.78 

 

5.3 Kundens upplevelser 

Status och prestige är två delar som kan påverka konsumenternas självbild, det vill säga att 

visa genom att använda ett visst varumärke vilken person man är.79 En forskare vid namn 

Kapferer (1997) gjorde en undersökning som visar att vi måste skilja på yttre och inre bilder 

som konsumenter frammanar i relation till status och prestige hos ett specifikt enskilt 

varumärke. Kapferer skiljer på den yttre bild av varumärket, den reflektion vi får av det och 

vår egen uppfattning av den person som vi vill vara, vår självbild, när vi använder 

varumärket.80 Många av deltagarna i gruppen menar att det är en viss känsla som infinner sig 

när man köper något av ett speciellt märke eller som kostat lite mer. Om man köper till 

exempel ett par jeans som sitter snygg, så blir man mer självsäker och då blir man automatiskt 

snyggare, vilket kan vara en anledning tror de, att många köper märkeskläder. Deltagarna 

upplever att märkeskläder har en bättre passform. De säger att det känns annorlunda när de 

handlar något dyrare, något märkesplagg, än när de handlar något på H & M. En deltagare 

menar att hon ofta inte ser märket utan mer produkten i sig, om hon ser ett par jeans som hon 

gillar så spelar det ingen större roll om märket är Levi´s eller Gina Tricot, bara hon själv 

känner sig nöjd med vad hon har på sig. Hon säger att det var viktigare med märket på 

kläderna när hon var yngre, men numera så tittar hon inte så mycket på det.  

 

Köp av vissa produkter kan ibland vara förknippade med risker av social, ekonomisk och/ 

eller fysisk natur. De olika typerna av risk kan komma till känna när kunden skall köpa till 

exempel kläder, bilar och läkemedel. Genom att konsumenten väljer ett etablerat och välkänt 

varumärke så upplever han/hon att risken reduceras i hög grad.81  Ingen av deltagarna i 

                                                 
77 Linn. C.E. 1990. s.46 
78 Linn. C.E. 1990. s.53 
79 Uggla. H. 2004. s. 11 
80 Uggla. H. 2004. s. 11 
81 Holger. L. Holmberg. I. 2005. s. 111 
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gruppen vill sticka ut alldeles för mycket, de vill helt enkelt smälta in och vara som andra 

människor är. Märkeskläder blir därför en riskreducerare, eftersom andra köper det, leder det 

till att de känner att det funkar och att de inte sticker ut allt för mycket från mängden, att de 

inte är avvikande. På grund av varumärkets identifierande och individualiserande förmåga kan 

konsumenten erhålla information om märkesproduktens pris, kvalitet och funktion.82 En del 

utav deltagarna i fokusgruppen menar att det känns som om märkeskläder har en bättre 

kvalitet och att de fyller sin funktion bättre, de sitter bättre, än vad lågprismärken gör. En del i 

fokusgruppen upplevde att de ofta återvände till ett och samma varumärke, eller butik. De 

kände att de alltid blivit nöjda där och valde därför att återvända.  

 

5.4 Bakgrundsfaktorer 

De bakgrundsfaktorer som påverkar vårt köp av kläder är många. Fokusgruppen ansåg att de 

tydligaste var vilket område och vilken familjesituation en person kommer ifrån. 

Märkesfixeringen skiljer sig tydligt från storstad till landsbygd, och även mellan olika 

stadsdelar. I storstaden, och framförallt i de finare delarna, är det vanligt att folk klär sig i 

finare märkeskläder. Här är det inget konstigt eller märkvärdigt utan helt naturligt. Personer 

som växer upp i dessa förhållanden tar vanligtvis med sig detta köpbeteende vidare i livet. 

Även om kompisar och bekanta påverkar så är det i första hand familjen och föräldrarna som 

har det största inflytande. En person som under hela sin uppväxt har burit märkeskläder lär 

sannolikt fortsätta med det. Fokusgruppen menar att barn ser upp till sina föräldrar och gör 

som de gör, köper föräldrarna märkeskläder så lär barnen sannolikt göra det också. 

 

Bakgrunden till diskussionen ovan kan härledas till olika grupperingar i samhället utifrån 

olika faktorer. I detta fall kan det jämföras med grupperingar av människor som bor i ”finare” 

bostadsområden. Begreppet socialisation innebär att en människa beter sig på det sätt som 

stämmer överrens med den grupp hon vill tillhöra.83 För att passa in med de övriga i en 

gruppering anpassar man sig därefter och här är just köpbeteendet en tydlig markör. 

 

Ytterligare en viktig bakgrundfaktor som påverkar vårt köp av märkeskläder är ålder. 

Fokusgruppen menar att det är väldigt viktigt i yngre och mellersta tonåren att passa in och 

vara som alla andra och detta görs ofta genom de kläderna man bär. I teorin kan vi jämföra 

                                                 
82 Holger. L. Holmberg. I. 2005. s. 111 
83 Carlsson. H. 1985. s 95 
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detta med påverkansmetoden sociala bevis. Sociala bevis innebär att vi tittar på andra 

människor för att avgöra vad som är korrekt.84 När vi tittar på andra människor väljer vi ofta 

att titta på dem som är mer lika oss själva, detta kallas i teorin för likhet. Detta gör vi eftersom 

vi har enklare att identifiera oss med personer som liknar oss själva.85 Sociala bevis och likhet 

är extra tydliga när det gäller just ungdomar och deras sätt att anpassa sig till sin omgivning 

och sina kompisar.86 

 

Den sista viktiga bakgrundsfaktorn fokusgruppen diskuterade var kön. Att män och kvinnor är 

olika är vi alla överrens om, detta grundar sig i biologiska faktorer i hjärnan.87 Detta syns 

även tydligt i män och kvinnors olika köpbeteenden. Fokusgruppen menar att kvinnor handlar 

oftare men till mindre belopp, medan män handlar mer sällan men till större belopp. Enligt 

Paco Underhill rör sig män ofta snabbt i butiken och handlar för nyttans skull, medan kvinnor, 

ofta ihop med en väninna, gärna provar och handlar för nöjes skull.88 Fokusgruppen tror att 

detta beror på två olika faktorer. Dels på grund av uppfostran, men även genom en intensivare 

exponering av kvinnomodet. Fokusgruppen menar att kvinnor växer upp med att de skall 

tycka det är roligt att handla och klä sig fint. Samtidigt påminns de konstant om utbudet 

genom tidningar, TV samt alla de modebutiker som finns tillgängliga. Fokusgruppen tror att 

om en lika intensiv exponering skulle göras för herrkläder skulle män bli mer intresserade och 

deras köpbeteende bli mer likt kvinnornas. 

                                                 
84 Cialdini. R. B. 2005. s. 118 
85 Cialdini. R. B. 2005. s. 138 
86 Cialdini. R. B. 2005. s. 142 
87 Moir. A. Jessell. D. 1992. s 47 
88 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 84 
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6. Slutsats och diskussion 
 
Den fråga vi ville besvara i vårt artbete var: Vilken betydelse varumärkets metavärde har för 

konsumenters upplevelse av produkten? För att kunna besvara frågan har vi delat upp ämnet i 

fyra delar: 

• Varumärke 

• Metaprodukt 

• Kundens upplevelse 

• Bakgrundsfaktorer 

 

Genom att låta en fokusgrupp diskutera dessa delar och sedan jämföra det med teori har vi 

kommit fram till resultatet nedan. 

6.1 Varumärke 

Det som mäter ett starkt varumärke är; kännedom, attityder och preferenser.89 Resultatet visar 

att inom det kvinnliga klädmodet arbetas det mycket med kännedom, utbudet och synligheten 

av kvinnliga klädbutiker är större än för den mannliga delen. Anledningen till detta är att 

mäns och kvinnors köpbeteende skiljer sig åt. I stort kan man säga att kvinnor handlar fler 

gånger men till mindre belopp medan män ofta handlar mer sällan men då till större belopp. 

Detta resulterar i att eftersom kvinnor handlar oftare är det också viktigare för dambutikerna 

att synas och skapa kännedom i konsumentens medvetande. Detta innebär att konsumtionen 

av kläder för kvinnor i många fall har blivit en fritidssysselsättning, och kanske i vissa fall ett 

måste. Detta är butikerna fullt medvetna om, eftersom de lägger mer fokus på marknadsföring 

och synlighet mot kvinnor, än vad de gör mot män.  Detta bidrar då även till att säljare borde 

vara mer kunniga med ”merförsäljning” när det kommer till män som konsumenter, då dessa 

tenderar att handla fler saker vid ett och samma tillfälle, eftersom de drar sig för att behöva 

handla fler gånger än nödvändigt. Dock, vilket fokusgruppen även var inne på, så finns det 

kanske en möjlighet att kunna ändra männens köpbeteende om även de blev exploaterade för 

lika mycket marknadsföring inom media.  

 

När det kommer till attityder handlar det om kundens attityd till ett varumärke som skapats 

under en längre tid av positiva eller negativa upplevelser eller händelser. Resultaten visar att 

                                                 
89 Schmidt. Thurow. H. Sköld. Nilsson. A. 2004. s. 189-190 
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attityder skiljer sig mycket åt mellan individer beroende på olika bakgrundsfaktorer. Etik och 

moral kan vara starka byggstenar i ett varumärkes attityd, men även möjligheten att kunna 

identifiera sig med varumärket. NK nämndes som ett exempel på ett varumärke som lyckats 

skapa en stark attityd. Resultatet visar att det i vissa fall kan vara viktigare att berätta eller 

visa att man handlar på NK, än att faktiskt få nytta av produkterna man köper. Här kan vi se 

ett tydligt exempel på att metaprodukten spelar roll. När kunderna är mer intresserade av 

påsen än produkten tyder detta på ett varumärke som symboliserar status och ökat 

självförtroende hos kunderna. Bakgrundsfaktorerna till detta agerande är enligt fokusgruppen 

att de vill bli sedda och uppmärksammade. Det vill uppfattas som rikare än vad de är. Med 

dessa bakgrundsfaktorer får de en upplevelse av att känna sig lite bättre, vilket med andra ord 

innebär ett bättre självförtroende och en känsla av att vara mer omtyckt av omgivningen. Här 

syns det tydligt hur självförverkligandet och den sociala acceptansen blir väldigt viktig för 

dessa personer. 

 

Preferenser är den sista delen i ett starkt varumärke och det innebär hur lojal kunden är. 

Resultatet visar att det finns två olika typer av vinkling av lojalitet. Oftast är kunden lojal mot 

ett visst klädmärke eller så är hon lojal mot en viss butik. Eftersom många klädmärken finns i 

flera olika butiker innebär det för kunden som är lojal mot ett visst klädmärke att denne inte 

alltid är lojal till samma butik. I båda fall handlar det om olika varumärken, klädernas 

varumärke gentemot butikens varumärke, och det blir avgörande vilken utav dessa två som 

skapar det starkaste varumärket för kunden.  

 

6.2 Metaprodukt 

I den del som handlar om metaprodukten pekar resultatet extra tydligt på två utav de fyra 

byggstenar metaprodukten består av; social identitet och tillgänglighet. Social identitet är den 

bild vi vill förmedla av oss själva till andra. Resultatet visar att många av klädmärkena oftast 

har ett högre pris och på så sätt till viss del är reserverade höginkomsttagare. I och med detta 

skapas en efterfrågan bland den så kallade ”medelklassen” som gärna vill ha en social 

identitet av att ha mycket pengar. Detta besvarar till viss del varför många spenderar sina sista 

slantar på dyra märkeskläder, för utåt så visar man ju då fortfarande att man har pengar. 

 

När det gäller tillgänglighet visar resultaten att det som är svårt att få tag på är det alla vill ha. 

Det är ju ett känt fenomen att det som är svårtillgängligt också är exklusivt. Detta är en viktig 
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del utav ett varumärkes metavärde eftersom den känsla vi får när vi uppnått något 

svåråtkomligt oftast är väldigt stark och vi känner oss väldigt nöjda när vi lyckats. 

 

6.3 Kundens upplevelse 

Vi kan alltså efter vårt analyserande dra slutsatsen att varumärket kan användas av 

konsumenterna för att känna självförverkligande och för att känna att de blir socialt 

accepterade av den grupp som de vill tillhöra. Känslan som upplevs är svår att sätta ord på, 

men kan på sätt och vis beskrivas som en känsla av nöjdhet med sig själv. Kläderna upplevs 

sitta bättre och de upplevs även som att de gör bäraren i fråga mer attraktiv. De känner att de 

passar in i den omgivning och med de människor som de umgås med. Det viktiga är inte 

egentligen att märket syns tydligt, utan det som räknas är den känsla som bäraren själv får vid 

användandet av produkten. Vilket varumärke det är på kläderna spelar alltså egentligen ingen 

större roll, det som räknas mest är att kläderna sitter bra och gör något för bäraren, ger 

honom/henne en känsla. Det som känns bra med märkeskläder är att de upplevs ha en bättre 

kvalitet, kanske för att de tar ut ett högre pris för sina produkter, om det faktiskt är så eller om 

det bara är något som sitter i konsumenternas medvetande är dock oklart. Företagen bör ha 

detta i åtanke och vädja mer till människors känslor när de laddar sina varumärken. 

 

Genom att köpa ett klädesplagg av ett välkänt varumärke, upplever många att de reducerar 

den risk som kan förknippas med att ha på sig ”fel kläder”, eller ”fel sorts märke”. Genom att 

återvända till en butik eller ett märke som inhandlats och där kunden upplevt att han/hon 

blivit nöjd, så minimeras risker av social natur. Känslan av att tillhöra en grupp och att inte 

sticka ut förstärks.  

 

6.4 Bakgrundsfaktorer 

Eftersom alla människor kommer från olika bakgrundförhållanden påverkar detta upplevelsen 

av en produkt. Det är därför viktigt att beakta de olika bakgrundsfaktorer som kan påverka 

upplevelsen. Resultatet visar att följande bakgrundsfaktorer är viktiga att beakta: 

• Uppväxt 

• Ålder 

• Kön 

 



44 

Uppväxten formar oss alla och när det gäller inställningen och köpbeteendet gentemot 

märkeskläder påverkas det av vilket geografiskt område samt av den familjesituation man 

växt upp i. Med andra ord är det föräldrarna och sin omgivnings beteende och användande av 

märkeskläder som formar en persons framtida köpbeteende. När det kommer till ålder visar 

resultatet tydligt att det är viktigare i yngre åldrar. Ungdomar är osäkra i sin identitet och har 

ofta sämre självförtroende än när de blir äldre. Märkeskläderna hjälper dem att passa in och 

får dem att känna sig lite bättre. Resultatet när det gäller kön visar att kvinnor gärna shoppar 

mer än män. Som vi redan läst i slutsatsen om varumärken fokuserar klädbranschen mer 

gentemot kvinnor än mot män då dessa generellt är en större grupp av potentiella kunder.  

6.5 Slutord 

Vi har nu analyserat och dragit slutsatser utifrån den information vi fick ut av fokusgruppen 

och de valda teorierna inom ämnet. Vi har utgått ifrån en enkel bild när vi lagt upp vår studie. 

 
 

De slutsatser vi kan dra av varje punkt i bilden, vare sig det är varumärket eller de upplevelser 

kunden har, är att i grund och botten landar allt i social acceptans och tillhörande. Människan 

är en gruppvarelse och vi klarar oss inte så bra utan närhet, vänner och tillhörighet. Detta är en 

Varumärke 

Metaprodukt 

Kundens 
upplevelse 

Bakgrundsfaktorer 

Jansson F, Norin J, 
Lahte C, 2008 
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stark drivkraft som bidrar till att vi tar till alla åtgärder för att lyckas med att passa in. Vi är 

alltså villiga att betala lite extra pengar, inte bara för att få ett fint plagg som håller oss varma, 

utan även för de metavärde och de känslor detta plagg för med sig. Vi vill känna att 

självförtroendet ökar när vi sätter på oss ett plagg som omgivningen tycker är fint, vi tycker 

om att vi uppfattas på ett mer respektfullt sätt om vi använder ett vist varumärke. 

 

Vår problemformulering löd: Vilken betydelse har varumärkets metavärde för konsumenters 

upplevelse av produkten? Vi kan då dra slutsatsen att metavärdet har en stor betydelse för vad 

konsumenten har för upplevelser kring produkten, då metavärdet bidrar till upplevelser och 

känslor som i sin tur bidrar till ett ökat själförtroende. Det innebär inte nödvändigtvis en ökad 

självkänsla, men ett ökat självförtroende. Ett varumärkes metavärde bidrar även till att 

konsumenten har möjlighet att känna en tillhörighet, både för att de blir mer socialt 

accepterade av en grupp, men även för att varumärket i sig ofta har en identitet som 

konsumenter kan identifiera sig med. 
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Bilagor och appendix 

Nedan följer de renskrivna data från vår fokusgruppsintervju. 
 
Johanna: Varför tror ni det är vanligt att man köper dyra varumärken? 
Jennifer: Status 
Pia: Jag tror också det, för att visa andra att man har råd. 
 
Johanna: Men majoriteten har oftast inte råd, gör man det ändå? 
Cicci: För att visa andra att det ser ut som man har råd.  
Dennis: Ja  
Malin: Jag tycker snarare det är känslan man får själv 
Emma: Men det håller jag nog med om, om man vet att det är en dyr tröja man har på sig 
känner man sig mycket finare tycker jag. 
Dennis: Det beror lite på person till person tror jag.  
Malin: Jag har inte sönder saker som är dyra lika lätt, man är lite mer aktsam. 
 
Johanna: Hur gör ni själva när ni köper kläder, rent generellt. Är det enbart dyra, är 
det enbart billigare, vissa plagg dyra och vissa billiga? Man är ju olika. 
Cicci: Vissa plagg. 
Jennifer:Det beror på hur mycket pengar man har, annars kan man alltid åka till ullared. 
Malin: Skor kanske man lägger mer pengar på. 
Cicci: Billiga skor håller inte. 
Malin:  Men är det tröjor tycker jag man kan handla både dyra och billiga tröjor. 
Pia: Jag skulle nog säga byxor och jackor, det är i alla fall vad jag lägger pengar på. 
Cicci: Ja jeans och väskor 
Jennifer: De är väl oftast dyrare över lag. 
Pia: Ja väskor också lägger man pengar på. 
 
Johanna: Är det varumärket i sig som är viktigt då eller bara vetskapen själv om att det 
här var dyrt så det håller bra? Om vi har två par jeans som kostar exakt lika mycket 
och det ena är ett känns varumärke och det andra är mer okänt, vilket tar man? 
Cicci: De som sitter bäst 
Pia: Det är ju aldrig så att de kostar lika mycket. 
 
Johanna: Men rent teoretiskt vad väljer man? 
 
Dennis: Jag brukar gå på de som ser bäst ut. Men oftast så är de som ser bra ut dyrare. 
 
Johanna: Om man tar som exempel då basplagg med gemensamma leverantörer, så på 
ett exakt likadan t-shirt eller linne kan skilja hundralappar. 
 
Malin: Det gäller ju att ha lite koll och inte kasta pengarna i sjön. Sen är det ju olika vart man 
bor. I Göteborg handlar det mer om att få ihop en stil som fungerar. Man mixar billigt och 
nytt med gammalt och sådär. Vissa orter där det är lite snobbigare är det väldigt mycket 
märkesfixering. 
Cicci: Men de växer ju upp i det och kommer man från en lite finare familj har man alltid haft 
det från början, och då går man inte och köper något billigt. De behöver ju inte tänka på om 
de har råd eller inte. 
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Jennifer: Då har de ju råd med det och har man så mycket pengar att man kan köpa dyra 
märkeskläder är det ju perfekt. 
Cicci: Och hela familjen har säkert gjort det från början. 
Jennifer: Ja då gör det ju inget. Men det är skillnad när ungdomar i tonåren går och köper 
dyra märkesjeans och sen har de inte ett öre över. Det är så jävla dumt. 
Pia: Fast det handlar ju om vad man prioriterar. Man kanske känner att det är värt att köpa 
märkeskläder. 
Jennifer: Men det går ju ofta till överdrift. Men jag förstår vad du menar. 
 
Johanna: Är det enbart baktanke om att man skall bli uppfattad på ett annat sätt av 
folk eller kan det finnas andra faktorer som spelar in, att man faktiskt är villig att lägga 
sina sista pengar på ett par svindyra jeans. 
 
Jennifer: Det är nog blandat 
Pia: Jag tycker rent generellt med märkeskläder att det känns bättre. 
Dennis: Ja det känns bra att ha på sig de 
Pia: Det känns som att de sitter bättre och att det är bättre kvalité. Sen att det är någonting 
som bara sitter i hjärnan eller att det faktiskt är så. Men jag tycker ändå att det är små 
skillnader som gör ofta väljer märkeskläder. 
 
Johanna: Kan man beskriva den känslan mer i ord? Varför upplever man en sådan 
sak? Varför upplever man att de små sakerna spelar så stor roll? 
 
Felix: Själva känslan när man har köpt märkesjeans eller någonting? Vad är det för 
känsla? Just det som du beskriver (Pia). Du känner att det är lite bättre kvalité fast det 
kanske inte är det? 
 
Pia: Jag tycker det är svårt att beskriva den känslan, men jag tycker ofta att det sitter lit bättre 
och jag har någon slags uppfattning om att det är lite snyggare.  
Dennis: Det är ju svårt att sätta ord på det. Lite dyrare kläder sitter oftast bättre. I alla fall på 
mig. 
Malin: Man blir ju bombad av serier, TV och serier, man har ju säkert undermedvetet säkert 
mycket vad som är rätt o så. Kanske man känner att man gör ett bra val. Man kan ju känna så 
när man köper ett par skor som sitter bra, vilket bra köp. 
Cicci: Men skor tycker jag inte riktigt har så mycket med märken. Kanske det har men man 
köper inte så ofta Prada skor. Det är ju mer kläder. 
Felix: Vad är viktigt? Vilket plagg är det som ni skulle klassa som det man köper 
märkesvaror i? 
Pia: Jeans och Väskor, jackor. 
Cicci: Det som syns som man har ofta, väska och jacka har man varje dag, även jeans. Ett 
linne har man ju inte så länge, väskor och jackor och skor kan man ha länge. 
Pia: Det känns inte värt 
 
Felix: Det handlar mycket om att det skall synas utåt? 
 
Dennis: Det är nog det man kan ha länge. Jeans kan man ha länge i flera år. Och en T-shirt 
kanske man bara har i ett halvår, ett år. 
Cicci: Man kan ha en t-shirt som syns varje dag, men det är inte värt det. 
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Johanna: Är det viktigt då att nu har jag lagt x antal kronor på ett plagg så nu skall det 
också synas utåt? Eller är det mer för en själv att man vet att de var dyra? 
 
Cicci: Jag tänker inte riktigt så. Jeans tycker jag att de dyra sitter bättre, inte dyra bara utan 
vissa märken jag tycker är bäst. 
Dennis: Ja vissa märken har ju olika former. 
 
Johanna: T-shirtar, jackor och väskor framförallt är det inte lika tydliga märken som 
syns. 
 
Pia: Men det känns inte bra att gå omkring med värsta vräkiga märket. 
Dennis: Nej det är lite utpekat. 
Cicci: Nej i så fall något litet. 
 
Johanna: Varför tror ni det är så då? Är det av ren fåfänga att man vill ha det så 
eftersom man ändå samtidigt tycker det känns annorlunda och upplevs annorlunda av 
folk, att det känns bättre när man har dyra kläder men samtidigt vill man inte att det 
skall skrika. 
 
Dennis: Få en balans, man vill inte bli den utpekade killen/tjejen som bara köper 
märkeskläder, och vilken snobb typ. Man vill smälta in lite i mängden. 
Cicci: Ja alla vill vara som alla andra. 
Dennis: Inte sticka ut allt för mycket, fast vissa vill det ju. 
Cicci: Allmänt är det säkert så 
 
 
Johanna: Hur tror ni då att varumärken påverkar självkänsla och självförtroende? 
 
Malin: Det säger ju ganska mycket om vem man är. 
Cicci: Ja har man ingen bra självkänsla/självförtroende så är det nog viktigt. Då kan det nog 
kännas att man är med. 
Jennifer: Köper man ett par jeans som sitter väldigt snyggt, då känner man ju det och då blir 
man mer självsäker, och då blir man automatiskt snyggare själv i och med utstrålningen och 
alltihopa. Det är mycket som spelar in när det gäller sånt. 
 
Johanna: Definitionerna på självkänsla och självförtroende. Självkänsla är vad man 
anser om sig själv och självförtroende är det som är mer utåt. Teoretiskt kan man låg 
självkänsla och högt självförtroende. Påverkar det både självkänsla och 
självförtroende? 
 
Malin: Om man är nöjd med sig själv hur man klär sig. 
Cicci: Jag tror inte man kan få bra självkänsla genom att at på sig en tröja. Inte egentligen, det 
kanske känns bra för stunden men man får inte bra självkänsla genom att ha snygga kläder på 
sig. 
Malin: Man kan kanske få bra självkänsla genom att man vet att man klär sig bra, man tänker 
att man är bra på någonting.   
 
Johanna: Vem är det som bestämmer om man är bra på det, är det en själv? Eller är det 
att man fått bekräftelse från andra? 
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Dennis: Från andra då i så fall. 
Cicci: Ja 
Malin: Fast då måste man ju tycka själv att man är grym också 
 
Johanna: Jo förhoppningsvis 
 
Felix: Vilka andra är det man vill få bekräftelse ifrån då? Kompisar? 
 
Dennis: De närmaste i alla fall, kompisar, kanske släkt. 
Cicci: Det kan vara folk som man inte känner också. Som ser att man har ett märke eller 
nånting. 
 
 
Johanna: Vad upplever ni utöver själva produkten som ni köper? Infinner sig en 
speciell känsla eller sinnnestillstånd? 
 
Felix: Det är lite det som är huvudsaken som vi vill åt och det som är det svåra att 
beskriva. 
 
 
Johanna: vad upplever ni över själva produkten, vad känner ni mer än bara produkten. 
Vi har snuddat lite vid det innan. Just detta att det känns som om det sitter bättre. 
Infinner sig någon speciell känsla eller mer än att man mår bra? 
 
Malin: Det bror ju totalt på vad det är för produkt tror jag. 
Johanna: Om vi tar ett par jeans för exempel då? 
Cicci: Ett par dyra jeans? 
Johanna: Det behöver inte vara ett par dyra jeans. 
Felix: Det handlar mer om ett varumärke som är starkt. Exempelvis levi´s, diesel 
Cicci: Jag tror inte jag känner det 
Jennifer: Ja jag köper ju aldrig sånt så jag vet inte 
Cicci: Jag köper ju jeans både från gina tricot eller ett par som kostar 2000, så jag känner 
ingen…jag kan vara lika nöjd med dem jag köpte från gina tricot, bara för att dom va 
skitsnygga liksom. 
 
Johanna: Men det är lite det som är grejen också, för ett starkt varumärke måste inte 
nödvändigtvis vara dyrt. 
 
Cicci: mmm jag menar mer att jag serb inte märket, utan jag ser mer ett par snygga jeans och 
då är jag nöjd. Det spelar ingen roll om dom kommit från HM eller gina tricot eller nåt som 
inte heter nånting. För det syns inte. Jag tror att jag bara blir nöjd om jag köper ett par snygga 
jeans. Jag tänker nog inte så mycket på märket. Men jag tänkte mer på det förr tror jag. 
 
Johanna: Va tror du det va som ändrade dig? Ålder?, upplevelser?  
 
Cicci: Ja jag är ju så gammal nu haha. Nämen det va väll asså…när man pluggar och så så har 
man inte råd. Jag jag insåg att det funkar lika bra. Jag behöver inte köpa dom. Då är det ju 
mer så att jag tycker att de dyra, dom är egentligen snyggare. Men det är ju ändå inte för att 
dom är dyrare eller för att dom heter något speciellt. Jag tror inte jag får den känslan. 
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Pia: Men jag tror inte heller att det skiljer sig om man exempel hittar en dyr tröja eller en 
billig tröja, som man är jättenöjd med. Så tror jag egentligen inte att det spelar någon roll. 
Kanske om det är märke på den eller om den är dyrare, så spelar det ingen roll, för om man 
har hittat en tröja man är nöjd med så är man ju nöjd. 
Dennis: ja, för om man hittar en tröja som är jättesnygg, passar bra och som har allting så 
struntar man ju egentligen i vad det är för märke eller vad den kostar. 
Cicci: Då är jag mer nöjd med om jag hittar något billigt, för då tänker man: å vilket fynd. 
Dennis: Ja då är ,man ju jättejätte nöjd. 
 
Johanna: Men finns det några sammanhang när ni känner mer. Förutom det att man va 
nöjd med sitt köp. Eller har ni helt enkelt vid något tillfälle känt det här merköpet, vid 
köp av något dyrare. Att man verkligen har fått den här metaprodukten om man säger 
så då. När man har köpt exempelvis ett par märkesjeans? 
 
Malin: Inte just på kläder 
Cicci: Nä men på väskor 
Malin: Jag känner typ så om ja handlar på the Body shop eller så, eller sånna grejer. 
 
Johanna: Varför tror ni att ni upplever det då?  
 
Malin: Jag tror att det är mycket för att de har laddat sig mycket med det här etiska, fairtrade 
och allting. Sånna grejer påverkar mig mer. Jag är väldigt etisk och så. Jag påverkas 
jättemycket av sånt. 
 
Johanna: Men då är det snarare orsaker som har med produkten att göra och inte med 
omgivningen att göra. 
 
Malin: Det är snarare allt det de har proppat in i deras varumärke. Man vill ju identifiera sig 
med det man tycker om. 
 
Johanna: Tror ni det skiljer sig i olika åldrar men även kön, i hur man upplever vikten 
av varumärken? 
 
Cicci: Jag tror att när man är ung så är det viktigare. När man är ung så har man haft så här 
lite dåligt självförtroende. Man vill passa in hela tiden och man vill ha det som andra har. Sen 
när man blir lite äldre så tror jag man tänker lite mer själv vad man tycker är snyggt och så. 
Man bryr sig inte så mycket om att någon ser att jag  inte har varumärken på mig. Då bryr jag 
mig inte om dom ser det liksom. 
Dennis: nä precis. 
Malin: Jag läste någon gång i tidningen förra veckan tror jag. Om killar och tjejer och 
shopping och hur det skiljer sig och så. Tjejer handlar mycket mer än killar. Men killar 
handlar dyrare produkter 
Cicci: Men det tror jag också. 
Malin: och då undrar man ju om inte killar är lite mer…jag kan känna att hittar jar tre tröjor 
istället för en tröja, så känner jag…jag vill gärna ha så stor garderob som möjligt. 
Pia: Jag då är man jättenöjd. 
Malin: Men ofta alla killkompisar jag har som vill ofta ha ett par jeans, få skjortor, men 
jävligt bra skjortor. 
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Johanna: Jag jobbar i herrbutik. Och jag har ju märkt för jag har jobbat i dam och 
barnbutik också, skillnaden på köpen framför allt. För det första då så behöver 
herrarna ofta då mer hjälp. Inte nödvändigt vis att de inte kan matcha grejerna själva 
men, dom måste ändå komma ut ur provrummet och kolla och fråga: ska dom sitta så 
här, är det rätt storlek med mera, alltså bekräftelse på ett helt annat sätt. Tror ni det är 
så generellt eller är det jag som har hamnat i en udda butik? 
 
Jennifer: Nä jag tror dom behöver mycket mer respons och så, just när de provar och 
alltihopa. Är det så? (frågar Dennis) 
Malin: Killkläder är väl dyrare generellt? 
Dennis: Jo det är klart man gör om man är osäker. 
Malin: Jag menar bara om man då måste lägga ner mycket pengar på ett plagg vill man vara 
säker. 
Cissi: Jag har en kompis som jobbar i en herrbutik också och det är också väldigt mycket så. 
Fast i o för sig så jobbar hon på NK, så det är ju väldigt dyrt där så. Men det är ju ändå en 
skillnad från dambutiken på NK, att herrarna behöver, eller åtminstone vill ha mer hjälp. 
 
Felix: Va säger du Dennis om det? 
 
Dennis: Jo men om jag är ute och handlar och om jag är lite osäker om en tröja säger vi, 
kanske om man känner att den är lite kort eller så men expediten säger nej, den ska sitta så, då 
vet man att den ska sitta så att designen ska vara så. Då har man ju fått en bekräftelse att det är 
min storlek och allt så här. För man vill inte sen komma hem och inse att fan den satt inte så 
bra. Jag kanske inte skulle köpt den. Då är det som att slänga pengarna i sjön. 
 
Felix: är det även så som Malin sa: att det är färre plagg fast lite dyrare? 
 
Dennis: jo det gör det nog. Kläder handlar jag inte så ofta men när man väl gör det så handlar 
man lite mer, fast inte om det är jättedyra kläder.  
Pia: Jag tycker det känns lite som om vi tjejer har det mer som ett intresse man kan gå in på 
HM och köpa tre linnen som man egentligen inte behöver men man köper dom för dom 
kostade bara 100 kronor styck. Och killar går inte i lika stor utsträckning tror inte jag och 
handlar. Behöver dom ingenting så går de bara och tittar. 
Dennis: Jag är mer sån att: Nu tror jag jag behöver ett par nya jeans så då kanske jag går och 
köper det i nästa vecka, men jag köper ju det inte om jag inte behöver det.  
 
Johanna: Va tror ni det beror på? Den skillnaden? Är det enbart en intresse skillnad? 
 
Malin: det är säkert uppfostran också.  
 
Johanna: Att tjejer uppfostras att shoppa mer? 
 
Jennifer: Man har ju fått höra det hela livet att tjejer och kvinnor är mer shopoholics än va 
män är. Och då blir man ju inpräntad det här då blir det väl så automatiskt att man går och 
kollar i affärer. Det tror jag ligger i det undermedvetna att så blir det bara. Även om man inte 
är sån från början. 
 
Johanna: Tror ni det är någon form av norm man måste uppfylla på något sätt. Skulle 
det bli någon reaktion på att en tjej köpte kläder ytterst sällan. Skulle man reagera på 
en sån människa? 
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Cicci: Ja kanske att man skulle det och undra varför hon inte tycker det är roligt och så där,  
men det är ju inte så att man skulle tycka att hon är konstig och så där. 
 
Johanna: men mer…skulle det bli en reaktion på det? 
 
Jennifer: Nä inte från mitt håll i alla fall 
Alla instämmer att dom tror inte det.  
 
Johanna: Då är det ju i så fall ännu roligare att det har blivit som det har blivit. Att folk 
bryr sig vad andra tycker men ingen bryr sig egentligen om det. 
 
Pia: Jo fast, kvinnomodet syns mer. Om man går på en gata så är ju 7 av 10 butiker för 
kvinnor. Nu kanske jag tänker så bara för att jag är tjej och tittar efter tjejkläder, men det 
känns som om skyltfönstrerna syns mer, det är  mer så här glammigt och så. 
Malin Man påminns ju hela tiden 
Pia: mer än va killarna gör. 
Malin: jag tror inte det finns en ända damtidning som inte har en shoppingdel. Det är ju 
färgglatt och det är kul så det är klart att man påverkas. Killar kanske inte påminns lika ofta 
om shopping. 
Cicci: Jag tror inte att de har lika stort intresse av det bara 
Malin: Fast om man bombade att killtidningar med klädreportage så kanske… 
Jennifer: Ja då skulle det säkert bli mer att killar går och handlar.  
 
Johanna: Tror ni då rent teoretiskt att det skulle bli en skillnad om…säg att regeringen 
helt plötsligt skulle säga att man inte längre får göra reklam för kläder i tidningar 
längre. Dum grej, men ni fattar poängen. Att man helt enkelt inte blev exploaterad för 
det på samma sätt, från media, tidningar och skyltfönster.  
 
Jennifer: Då ser man ju inte allt nytt mode som har kommit, så då blir det nog så att det 
trappas ner. 
Cicci: Jag i alla fall om det blir så under en lång tid. 
Dennis: Men det hänger mycket på hur man har växt upp och vad man har blivit exploaterad 
för under även uppväxten. Det tror jag har jätte stor betydelse.  
Malin: Hör man någonting tillräckligt ofta så tror man ju på det till slut.  
 
Felix. Det är intressant just det där med bakgrundsfaktorerna, för det va vi ju inne på. 
Det skiljer ju sig för alla vad man uppskattar att köpa. Vad är det för 
bakgrundsfaktorer som är de mest avgörande. Ålder har vi ju varit inne på. 
 
Emma: Uppväxt tror jag. 
Pia: Jag tror absolut också det är föräldrarna. Om föräldrarna ger ett intryck av…att de tycker 
om att köpa dyra grejer väldigt mycket så ser ju barnen det och då uppskattar väl barnen det 
mer också.  
Dennis: sen är det nog också vem man umgås med som liten 
Cicci: Vilket område man bor i och så. 
Pia: Och hur lättpåverkad man är också. 
Cicci: Jag tror att alla är lika lättpåverkade från början. Man föds ju helt utan värderingar.  
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Dennis: Det är ju bara att kolla på, jag vet inte om det är ett bra exempel men om man kollar 
på innerstan så säg Stockholm och sen långt ute i bushen så ser man ju skillnad på hur dom 
klär sig.  Och hur dom rör sig och umgås och allting. 
Emma: Det ser man skillnad på bara i Alingsås och Göteborg.  
Cicci: och även bara i olika delar av Göteborg 
 
Felix: Var är det viktigast då? Var förekommer det mest att man köper märkeskläder? 
Cicci: Det är ju viktigast i de fina delarna. För att alla har det där. Det blir inget konstigt där 
eftersom alla har det. Föräldrarna har det, kompisarna har det och det är ofta ingen jobbig 
kostnad för dom. Så det är där det köps mest skulle jag säga. 
Pia: Men jag tror även det är där det syns minst. 
Cicci: Precis för alla har det. 
Pia: ja så är det men. Men jag tror också att det är så att ju dyrare märken man köper ju 
mindre syns det. Inga stora märken och loggor på kläderna. Så det syns inte att det är ett 
märke på. Dom märkena som syns, finns i medelklassen. För dom märkena de har råd att 
köpa har ofta ett märke på sig. 
Cicci: ja precis. Är det ett riktigt dyrt märke så är det ju bara nåt lite märke gömt nånstans.  
Dennis: Jag det finns ju en skillnad på dyrt och jättedyrt. Just det här jättedyra måste man vara 
väldigt modeintresserad och verkligen ha ett öga för det för att vilja köpa det.  
Cicci: Jag men även om man har vuxit upp i en fin rik familj.  Där dom alltid har köpt sånna. 
Där det inte är en grej att köpa märkeskläder liksom. Lite som det är för oss att gå till HM 
haha. 
Dennis: Ja för dom blir det ju en normal sak att köpa dyra kläder.  
 
Felix: Då blir det lite att dom som inte har lika mycket pengar vill nå upp till, eller vill 
va som dom här. Då köper dom märken för att visa att dom har det.  
 
Alla instämmer att så är fallet. 
 
Johanna: Vad tror ni är anledningen till att det då? Just det att man vill klassas som 
bättre än man är? Alla har ju säkert nåt område i livet där man vill det. Det behöver ju 
inte just vara kläder. Eller speciellt i ungdomen då som vi va inne på.  
 
Pia: Ja jag tror inte man vill se ut som om man inte har råd att köpa de kläderna.  
Dennis: Man vill vara omtyckt och gillad av varandra.  
Alla instämmer 
Malin: Sen har det lite med efterfrågan att göra. Det som är svårt att få vill man alltid ha. 
Gräset är alltid grönare liksom. Är alla jättefeta då är det bra att vara smal och tvärtom. För 
när alla är asfattiga och inte har råd att äta vill man ju va fet.  
Cicci: ja när man har märkeskläder och kan köpa dem är det ju inge stor grej.  
 
Johanna: samtidigt som det kanske är en självklarhet då på ett helt annat sett bland 
överklassen? 
 
Cicci: Dom tänker nog inte att oj, detta va en märkeströja liksom.  
 
Johanna: Däremot skulle kanske omgivningen reagera på om man helt plötsligt började 
med H&M.  
 
Alla instämmer 
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Felix: Men om man ser då på den normala medelklassen som vi nog är allesammans. 
Har vi då målet att vilja vara som andra. Köper vi märkeskläder för att visa att vi är 
bättre eller finns det dom som inte bryr sig över huvudtaget? Jennifer till exempel: jag 
vet att du inte bryr dig. 
 
Jennifer: Nä precis. 
Felix: men om du hade haft en mycket högre inkomst hade du tänkt annorlunda? 
 
Jennifer: Då hade jag ju säkert köpt mycket dyrare kläder än vad jag gör nu, fast kanske inte 
ändå. För jag skiter i om det är märkeskläder eller inte.  
Cicci: Men det hade vart skönt att kunna köpa något dyrt som man hittar som sitter riktigt 
snyggt, utan att behöva tänka på det.  
Jennifer: Ja jag hade ju fortfarande åkt till Ullared en gång i månaden. Fast kanske inte i lika 
stor utsträckning som nu.  
Malin: ja fynda kommer man alltid vilja göra. 
Cicci: Sen tror jag det kan vara en annan känsla om man köper ett plagg som va jättedyrt. För 
det är något man inte kan köpa så ofta. Då kan man ju få en annan känsla att man liksom 
lyckats kunna köpa nåt. 
Jennifer: och sen glasa in den i ett skåp.  
Cicci: Haha, inte riktigt kanske. Men det är klart att man känner något mer då, men det är 
svårt att förklara vad man känner. Men det är något som känns ouppnåeligt.  
 
Johanna: Man har ett mål hela tiden att nu ska jag spara. 
 
Dennis: Det blir roligare för en själv. 
Cicci: Då sparar man för att man vill ha det, en annan väska hade säkert fungerat lika bra men 
då är det just det märket man vill ha. 
 
Felix: Då är det inte bara för att kunna visa upp eller? 
 
Cicci: Nej det är för en själv, att det känns bra att man kunnat köpa den, om man velat ha den 
länge. Och det behöver inte ens vara något där märket syns. Det känns bra för en själv.                       
 
Felix: Känner ni andra igen er, att man vill ha något länge och sen kunnat köpa det, 
uppskattar man det mer då? 
  
Pia och Dennis: Ja, det gör jag 
 
Felix: Är det märkesspecifikt, alltså att man har ett specifikt varumärke som man 
känner så för? 
 
Cicci: Det kan vara olika märken 
Pia: Fast det är ändå tycker jag ett visst antal affärer med olika märken som man går till först. 
Eller så känner jag i alla fall att det finns ett antal affärer som jag går till först, och där känner 
jag väl att jag brukar hitta de kläderna som jag vill ha. Så kan jag tänka mig att det är för 
många, att de som köper märkes kläder de håller sig till de och de som valt att inte köpa 
märkes kläder, de gör inte det.  
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Johanna: Många gånger kan ju själva butiken i sig vara ett varumärke, det spelar inte 
så stor roll vad man köpte, men man handlade faktiskt i butiken. 
 
Dennis: Så tror jag det är oftast med NK, de representerar ju inte bara kläderna, utan de 
representerar ju hela butiken. Det är bara att säga att ”Jag köpte kläder på NK” och då tänker 
folk ”Oj vad rik du är!” 
Cicci: Ja, men den kanske det kostade typ 200 kr, men det är en annan grej.  
Dennis: Ja, men sen på Åhléns, de har ju både och. De har ju både dyra kläder och ändå 
hyfsat normala kläder.  
Pia: Sen en grej med NK som jag tänker på, det är när man går i stan en lördag eller 
någonting, och det är jättemycket folk, och så går man in på typ H&M eller Gina Tricot och 
där är det alltid jätteproppat med folk, så går man in på NK, det bara ”ååh ett lugn” så här. 
Och det är så skönt och gå där, eller jag tycker i alla fall det. 
Cicci: Ja det går typ inte att gå inne på H&M på helgerna. 
Pia: Nä det går inte det, det går verkligen inte det. Och så går man in på NK och man känner 
att det är gott, det är inte så mycket folk, det är gott om plats, man får bra med hjälp och 
alltihopa och det känner jag också att det är faktiskt värt att betala lite mer för. Sen kanske jag 
är extremt... 
Cicci: Fast vissa kan vara ganska otrevliga på NK också. 
Malin: Ja, fruktansvärt.  
Cicci: De ser verkligen, eller det känns som de ser ner på en. De ser ju en, beroende på hur 
man är klädd olika dagar, de ser ju o så är de ju oftast sådana att de tror om man kommer 
handla eller inte. Eller de tror att de kan se det på utseendet. 
Pia: Ja så är det ju tråkigt om man får ett sådant bemötande. 
Cicci: Ja alltså jag säger ju inte att jag har fått det själv, men jag har fått den uppfattningen 
om att det är så när vi har gjort undersökningar och så i vår skola. De tär många som drar sig 
för att gå in i sådana butiker för att just, ja för personalen vet ju inte egentligen, man kan ju se 
ut hur som helst men ändå ha pengar att handla för.  
Dennis: Ja man kan ju gå runt i mjukisbyxor och ändå vara miljonär! 
Cicci och Pia: Jaa, precis 
 
Johanna: Vilket många av dem faktiskt gör. 
 
Dennis: Ja, de tjänar bra, men tycker det är skönt att gå i liksom. 
 
Felix: Man vad säger ni, om man tänker hela det här som ett fenomen att du har ett 
plagg och sen förädlas det här med värderingar och… Det läggs ju ner jättemycket tid 
och pengar för att skapa det här metavärdet hos ett varumärke som ska få oss att känna 
de här känslorna som vi känner när vi köper det. Alltså är det överskattat eller är det 
okej att det är så för att, om man tänker det att du köper ett par jeans och betalar 2 000 
kronor, de här pengarna är ju mycket mer än själva produktionskostnaden men det 
ligger ändå ett arbete bakom och det är ju onödigt dyrt egentligen men betalar ju för 
det, du betalar ju för det du får ändå, du får ju ett märke som är värt något för dig 
själv. Är det konstigt att det är så eller är det okej eller vad tycker ni? 
 
Malin: Det är nog väldigt olika från person till person. 
Pia: Jag tycker egentligen att när man lyfter på fenomenet så är det ju helt sjukt… 
Cicci: Ja det är helt sjukt 
Pia:.. och ändå tycker jag själv, eller jag tycker väldigt mycket om att handla märkes kläder, 
så egentligen, jag låter ju mig själv luras.  
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Johanna: Ja men det är ju så man lurar ju sig själv, man lyssnar mer på känslan än på 
hjärnan liksom. 
 
Cicci: men ja hade hellre sett att alla var att alla märken kostade samma, eller jag menar att 
det inte var det här att bara för att det hette något så var det dyrt.  
Pia: Eller, ja det finns ju sådana här absurda grejer som, jätte exklusiva märken, där man 
alltså köper strumpor för typ 500 spänn. 
Cicci: Aja det är helt, men folk köper ju det. 
Pia: och det är ju också det, när man tänker efter det är ju helt skadat alltså det är ändå 
helt…jaa. 
Dennis: Det är sjukt är det. 
Jennifer: men har man då ändå så mycket pengar att man kan göra det, då är det ändå okej 
kan jag tycka. 
Pia: Ja, jo 
Jennifer: Men annars är det ju sjukt. 
Cicci: Det är ju ganska sjukt att det finns från början, att ett par strumpor kan kosta 500. Okej 
att de kan vara bättre än ett par som kostar 20 kronor men det är ju inte en skillnad på flera 
hundra kronor i kvalitet.  
Jennifer och Pia: nej det är det definitivt inte.  
 
Felix: Hur mycket avgör priset hur exklusivt det är då? Alltså om man då har strumpor 
som kostar 500 och 5 kronor, det kan ju inte bara vara priset som gör att de blir 
exklusiva, till viss del är det ju det men. 
 
Cicci: Det är la vad de heter också då och märket med. 
Jennifer: Får la hoppas att de känns annorlunda då om de ska vara så jädra mycket dyrare.  
Malin: Alltså jag tycker så, om man jämför typ H & M och Zara då säger vi, det skiljer ju 
ändå inte så himla mycket i priserna, men skillnaden mellan att gå in på Zara och att gå in på 
H & M, det känns ändå lite. Jag går hellre omkring med en Zara påse än en H&M påse 
Pia: Mm, men det gör jag också. 
Malin: Och ändå vet alla att de har nästan likadana priser. Men det känns ändå bättre med 
Zaras, så det gör ändå mycket det här med reklamen.  
 
Felix: Vad är det som gör att det känns bättre med Zara då? 
 
Malin: det är la utformningen och så tror jag, påsarna ser lite bättre ut och.. 
Cicci: Ja de har ju papperspåsar istället för plastpåsar, det känns lite mer ”clean” liksom. 
Malin: precis 
 
Felix: Är det för att H & M är så här liksom, är det för att Zara känns lite mer 
exklusivare lite finare? 
 
Johanna: Ja, H & M har ju fått lite mera billighets stämpel. 
 
Pia: Sen tycker jag att Zaras lokaler är finare än på H & M, det är ju en väldig skillnad. 
Malin: Man ser ju att de lägger ner lite mer tid på att hålla det fräscht.  
Pia: Ja precis, och lite mer överhuvudtaget att.. 
Cicci: H&M har ju väldigt lite personal. 
Jennifer: Vart ligger Zaras?! 
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Johanna: Arkaden mitt emot NK.  
 
Jennifer (suckar): Jasså i Göteborg. 
  
(alla hahaha) 
 
Johanna: vi pratade lite om det innan ni kom, om ett exempel som Cheapmonday, ett 
märke som har slagit igenom enormt de senaste åren och i stort sett inte kostar 
någonting. De ligger på runt, eller ja, samma priser som H & M och VeroModa och så 
där. Vad tror ni det är som har gjort att de verkligen slog igenom där såg man ju 
verkligen alla brats springa runt i Cheapmonday liksom? 
 
Cicci: Jag tror inte att det är så längre faktiskt, de som köper sådana där exklusiva märken de 
köper inte Cheapmonday längre, det tror inte jag.  
Pia: Men det är väl lite annorlunda också va? 
Cicci: Det är en annan modell, de började ju med, eller de kom ju med de här stuprörsjeansen, 
som alla har nu, de var väl först med det? 
Malin: De hakade på den trenden.  
Cicci: Ja de startade den ju typ, nästan. Så jag tror att det är det också, hur de såg ut.  
Pia: Men sen tycker jag det är lite roligt också med speciellt att göda svenska märken också.. 
Cicci: Ja precis! 
Pia: Att det känns, typ som ACNE eller så, det känns bra att .. 
Malin: Men de fick mycket press också va, i tidningen, Cheapmonday? Och alla bara ”Åh ett 
svenskt märke, det måste vi stödja!” 
Dennis: Lite så kanske det är. 
Cicci: Men jag tror ändå inte att de som köper riktigt exklusiva märken köper Cheapmonday.  
 
Johanna: Mm men nej, det var just det här att märket blev så otroligt populärt bland så 
många när priset var så otroligt lågt, vad var det då som gjorde det. 
 
Jennifer: Det var ett fynd! 
 
Johanna: Var det då modellen istället? 
 
Dennis: Det var la det att de hade en annan modell på byxorna och att de är snygga, det är de. 
När man ser dem i butik så ligger de ändå bland som är dyra märkena, de ligger bland Diesel 
de ligger bland ACNE och alla de dyra jeansen, det gör de ju.  Men jag vet inte riktigt varför 
det är la att som du säger att dom kom med det här.. 
Cicci: Jag tror i alla fall att det är det här med stuprörsjeansen, de var ju typ först, och sen 
började alla med det, eller först, det har ju funnits förut också.. 
Dennis: Men de har tagit fram det igen.  
Cicci: Ja verkligen 
 
Felix: Vi har ju läst att det var ett medvetet val av de att lägga att Cheapmonday 
jeansen bland de andra dyra märken det var ju medvetet gjort för att de skulle klassas 
samma som de andra jeansen. 
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Cicci: Men jag tycker ändå inte att det känns som om Cheapmonday har samma status som 
typ ACNE, då tror jag faktiskt att bland de flesta människor så har ACNE en högre status. 
Och då är ändå inte ACNE något sånt här ”extrem märke.” 
 
Felix: Kan man koppla status ganska mycket till vad det kostar?  Nu känns inte 
Cheapmonday lika bra som något annat, har det att göra med att alla har dem, och alla 
har ju dem för att de är så billiga.  
 
Cicci: Ja det tror jag mycket.  
 
Felix: Alltså nått som alla har då blir det inte så hög status på det. Fast o andra sidan, 
Levis och dom här har ju alla också och det är ju ändå. 
 
Cicci: Levis har ju ändå ganska hög status. 
Dennis: Ja de har ju funnits med så pass länge.  
Cicci: Ja när man tänker på jeans så är det ju alltid Levis och Diesel, de har ju alltid funnits, 
det är väl därför de har hög status, också, och de är ju ändå inte jättedyra Levis, de finns la för 
under 1000? 
Dennis: Ja, de finns väl för runt 6-700 kronor också.  
Cicci: Men det är väl för att de alltid har funnits också. Att de började med jeansen. Jeans, då 
tänker man på Levis.  
Dennis: Jag tycker det är ganska intressant det där med Cheapmonday, förut trodde jag att det 
var ett sådant där dyrt märke, alltså för några år sedan. Men sedan såg man ju jeansen o såg att 
de inte var så dyra.  
Cicci: Jo men Cheapmonday har ju ändå lite högra status, om man tänker H & M och 
Cheapmonday så har ju Cheapmonday högra status. 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


