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Sammanfattning 

Denna uppsats har fokuserat på att undersöka vad som påverkar konsumenternas köpbeslut av 
aktuella modekläder. För att besvara denna fråga har vi tagit hjälp av teoretiska litteraturstudier, 
kvalitativa intervjuer och observationer.

Genom intervjuer får vi veta varför konsumenterna inhandlar modekläder samt vilka 
informationskällor som ligger bakom deras köpbeslut. Vidare får vi av intervjuer med ett antal 
modebutiker även veta hur återförsäljare agerar för att påverka konsumenternas köpbeslut via 
butikens marknadsföring.
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1 Inledning

Det har gjorts många undersökningar kring hur mottagliga konsumenter är för olika 
informationskällor. Undersökningarnas syfte ha varit att få en bättre förståelse i vad som 
påverkar konsumenternas köpbeslut 1 . Genom att identifiera informationskällor som
konsumenterna föredrar, kan marknadsförare och övriga aktörer inom branschen vars syfte 
är att påverka konsumenternas köpbeslut effektivare anpassa sin marknadsföring gentemot 
vald målgrupp samt dra fördel för sin egen vinning2.

1.1 Bakgrundoch problemdiskussion

Media och marknadsföring satsar främstatt påverka kvinnliga konsumenters köpbeslut, då det 
är dokumenterat att kvinnor spenderar stor del av dess inkomst på modekläder3. Via statistiska 
diagram4 har man även kunnat konstatera att kvinnor spenderar större del av sin inkomst på 
kläder än vad män gör, vilket också styrker marknadsföringens målgrupp och fokus.

Det har dessutom gjorts empiriska studier 5 på hur kvinnor i 50 års ålder tolkar
informationskällor som förmedlar modeintryck. Kvinnorna påpekade att det trendigaste modet 
som förmedlades via olika informationskällor främst varanpassade till unga kvinnor och inte 
till kvinnor i deras ålder. Annonseringen representeras generellt av unga kvinnor i diverse 
produktkampanjer och de som befann sig i 50 års ålder kunde inte identifiera sig med dem. De 
tyckte även att de flesta plaggmodeller och design enbart var anpassade för unga och smala 
kvinnor. 

1.2 Problemformulering
Huvudfrågan i denna uppsats är: ”Vad påverkar unga kvinnors konsumtion av modekläder? 
För att besvara huvudfrågan tar vi hjälp av underfrågor som: ”Hur påverkar marknadsförare 
konsumenternas köpbeslut”? ”Vilken påverkan har annonsering och redaktionell journalistik 
på konsumenternas köpbeslut”? Hur påverkar butikskommunikationen konsumenternas 
köpbeslut? ”Vilken informationskälla tilltalar den kvinnliga konsumenten främst och varför 
låter dem sig påverkas?”

Genom att undersöka dessa frågor via kvalitativa undersökningar med konsumenter och 
återförsäljare kan vibilda en uppfattning om i vilken grad konsumenternas modeattityd 
upplever sig bli påverkade. 

                                                            
1 Bailey, 2010
2 Norum, 2010
3 Norum, 2010
4 SCB, 2009
5 Holmlund, 2010
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1.3 Syfte
Syftet med detta arbete är att komma fram till vilka källor som främst påverkar konsumentens 
köpbeslut. Kan man identifiera dessa faktorer, kan aktörer effektivt anpassa dess 
marknadsföring och strategier i hopp om en ökad lönsamhet.

2 Teoretisk referensram
Nedan följer en teoretisk referensram som omfattar den kvinnliga konsumentens konsumtions 
fördelning och motivation samt presentation av de olika informationskällorna.

2.1 Konsumtion och motivation

I dagens hushåll6 strävar varje individ efter att tillfredsställa sina behov. Detta skapar varje 
månad utgifter som berör föda, bostad, kläder och nöjen. Hur hushållen väljer att spendera sin 
inkomst beror på dess behov och intressen som ligger anpassade till flödet av in och 
utbetalningar samt efter de priser som råder på marknaden. 

Den privata konsumtionen för den unga kvinnan i ålder tjugo till tjugonio kan se ut på 
följande sätt:

FIGUR 1:KVINNORS KONSUMTION7

                                                            
6 Linderstam, 1989
7 SCB, 2009
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I figur 1 kan man konstatera att kläder och skor är den största andel kvinnan spenderar sin 
inkomst på. Relaterat till övriga poster kan man se att fritid, utemåltider, förbrukningsvaror 
och hushållstjänster ligger i betydligt lägre summor. 

Maslows motivationsteori från ett modeperspektiv
Abraham Maslow redogör en motivationsteori8(se figur 2) då han visar ordningen människor 
ser till att tillfredsställa sina behov i. Vidare ansåg han att människor tillfredsställer sina 
psykologiska behov först innan de går vidare mot de behov som är placerade högre upp i 
hierarkin. Psykologiska behov definierar Maslow som hunger, törst, sex och hälsa. Maslow 
påstår att en konsument ser till att tillfredsställa sin hunger innan de börjar oroa sig för sin 
självkänsla. Normalt sätt är detta argument korrekt. Ser man det dock från ett modeperspektiv 
kan det finnas avvikelser. Tim Jackson, Universitetslektor på London College of Fashion 
tillsammans med David Shaw, Storbritanniens ledande modemarknadsförare påstår till 
exempel att konsumenter ibland väljer att prioritera och spendera pengar på modekläder 
framför på en hälsosam mathållning.

Konsumtion av modekläder positioneras på tre 
översta steg: sociala behov, uppskattningsbehov och 
självförverkligande. Sociala behov och 
uppskattningsbehov är de mest uppenbara 
motiveringar till varför konsumenter inhandlar kläder 
vars representanter är anmärkningsvärda personer, 
umgänges grupper, status och identitet. Några
designers och övriga lyx märken har syfte att 
tillfredsställa konsumenternas självförverkligande 
via kommunikation 

FIGUR 2: MASLOWS MOTIVATIONSTEORI 9

genom attityder, värderingar, och varumärkets värde för att appellera konsumenternas 
välbefinnande.

Efterlikna beteende10 är ett enkelt koncept och är likaså drivfaktorn som driver modet framåt. 
Människor observerar alltid andra människor och när det gäller modekläder är kopiering av 
stil mycket vanligt bland oss. Det händer att vi kopierar stilen, eller försöker efterlikna det vi 
såg. Varför mode har en så stark inverkan och att den sprids stort är just på grund av att 
människor är villiga att kopiera och efterlikna varandra. Utan detta beteende hos människor 
skulle mode varken kunna identifieras eller accepteras av majoriteten.

                                                            
8 Jackson, 2009
9 Jackson, 2009
10 Lynch, 2007
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2.2Olika informationskällor
Den produktinformation som ligger i grund inför ett köpbeslut kan beskrivas i olika termer:

FIGUR 3: OLIKA INFORMATIONSKÄLLOR 11

Den interna lagrade(se figur 3) informationen är den produktinformation som 
konsumentinhämtat från ett tidigare tillfälle. Intern lagrad information kan även byggas på 
konsumentens tidigare erfarenheter av användningen av produkten eller tidigare iakttagelser 
av andras användning. Den externa informationen hämtar konsumenten från sin omgivning 
och dessa källor definieras som konsumentkontrollerade, marknadsförningskontrollerade och 
neutralt kontrollerade.

De konsumentkontrollerade källorna är konsumentens personliga informationskällor. Dessa 
kan vara släkt, vänner, arbetskollegor, bekanta och andra enskilda personer. 

                                                            
11Linderstam, 1989
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Marknadsföringskontrollerande informationskällorna är kommersiella medel som producent 
och detaljist använder sig av för att främja försäljning av sina produkter. 
Marknadsföringskontrollerade källor kan även delas upp i butiksinterna och butiksexterna
informationskällor.Butiksinterna källor omnämnerpersonlig kontakt som uppstår mellan 
personal och kund och lägger även fokus vid butikskommunikationen som dess exponering,
hyllplacering, skyltning och atmosfär. Butiksexterna informationen sprider sitt budskap via 
massmarknadsföringskanaler. Informationen kan även vara riktad direkt till konsumenten via 
direkt marknadsföring.

2.2.1 Marknadsförningskontrollerade

Butiksinterna

Butikskommunikation
Butikernas butikslayout och interiör är varumärkets ansikte utåt, säger Robert Triefus, 
verkställande vice president på internationell kommunikation för Armani12. Helheten av en 
butik är ett viktigt intryck då den skall förmedla helhetsintrycket av ett varumärke. 
Arkitekturen bör vara anpassat så att när kunden kommer in ska hon eller han få en känsla av 
att atmosfären stämmer överens med varumärkets förväntningar. 

Butikskommunikation eller visualmerchandising13 som det kallas på engelska handlar om 
säljfrämjande åtgärder som sker inne i butiken. Butikskommunikationens syfte är att bland 
annat:

 Exponera skyltar som ökar produktens synlighet och att skapa intresse. 

 Tillhandhålla produktinformation via skyltar, broschyrer och informationsblad 

 Skapa mer försäljning via stimulering till impulsköp eller uppmana kunden om ett 
behov.

Fler åtgärder14 som butikskommunikationen uppmärksammas på är:

 Placering av produkter. Det är viktigt i butik då syftet är att göra kunderna 
uppmärksamma på sortimentet. Det är också viktigt detaljisten tar reda på vilka platser 
kunden rör sig kring för att därefter strukturera butikens exponering. Varor som är 
placerade längs kundvarvet blir enligt studier mer ihågkomna än de produkter som 
placerats i gångarna i butiken.

 Exteriör butiksmiljö. Detta kan vara bland annat butikens läge, skyltfönster och entré. 

                                                            
12Tungate, 2005
13Hernant, 2010
14 Nordfält, 2007
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Butiksexterna

Annonsering
Klädannonsering refererar ofta till psykologiska konsekvenser såsom till exempel lycka, 
smakfullhet, skönhet, frihet och känsla av att känna sig exotisk, fräsch, djärv och sexig15. 
Professor Morris. B Holbrook på Columbia Business School har diskuterat vare annonsering 
har förmåga att manipulera konsumenternas motiveringar eller bara reflektera på de 
motiveringar som redan existerar. Han påstår dock att annonsering måste reflekteras över 
konsumenternas motiveringar annars kan de inte identifiera sig med budskapen. Pollay. RW 
håller dock inte med Holbrooks resonemang och säger att annonseringen inte kan reflektera 
över hela samhällets motiveringar. Han hävdar istället att marknadsförare väljer ut några 
teman som de sedan anpassar sin annonsering efter, till exempel lyx eller komfort. Syftet med 
annonseringen är att sälja produkterna. Reklamföretag satsar därför på att manipulera 
konsumentens motiveringar genom att lyfta fram produkter i annonser som får kunden att tro 
att köpen kan lösa deras problem samt göra dem lyckliga, säger han. 

Sexig reklam säljer
En gammalmodig teori säger att klädernas främsta huvudfunktion är att dra uppmärksamhet 
till vissa kroppsdelar.16Marknadsförare har tagit denna teori vidare via uttalandet omatt sex 
säljer. Många modeföretag ser därför till att sammanfoga sex i dess marknadsföring för att 
öka uppmärksamheten. Konstaterade exempel på detta är Calvin Klein,Guess, och Levis som 
använder sig utav sex i sin marknadsföring för att sälja sitt märke och sticka ut. Sexuella 
anspelningar i marknadsföring varierar beroende i vilket land som den aktuella trenden
skildras i. Bar hud är ett stort fokus vid fransk marknadsföring. Detta val av marknadsföring 
är ett sätt för kvinnan att vissa hennes självständiga plats i samhället, oberoende och makt 
över sin sexualitet. Marknadsanvändning som skildrar sex drar uppmärksamhet och är en 
väldigt effektiv form av marknadsföring. 

Kändisskap
Det är välkänt inom marknadsföringen att kända ansikten som förknippas med varumärken 
säljer bra17. Fördelen med kändisskap, är att det kan göra underverk för ett varumärke – inte 
minst för mode varumärken. Stjärnorna kan ge mode varumärken ett stort lyft genom att bara 
representera den. De kan få ett mode varumärke förvandlas till dröm med minimal 
marknadsförings ansträngningar. Det är visat att konsumenters respons till kändisskap är 
positiv. Orsak till detta är att konsumenter dagligen mer eller mindre är omgivna av 
kändisarnas ansikten i filmer, tv och modemagasin. Detta är därför många företag använder 
sig utav denna typ av marknadsföring. 

                                                            
15 Norum, 2010
16 Solomon, 2003
17Tungate, 2005
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Designers och varumärkets image 
Designernas syn på omvärlden förändras vilket resulterar i att modet ändras. Designer skapar 
då en kollektion och positionerar därefter via olika källor sin senaste look18. Budskapet med 
kollektionen försöker designer anpassa till det befintliga samhället och utvald målgrupp. 
Storföretagen anpassar därefter sitt sortiment efter designernas framtagning. Detta för att de 
skall lyckas hålla sig kvar på marknaden. 
USA, Paris, Milano och London har stort inflytande på modetrender19 då de är kända för sina 
stora designers. Existerande designermärken från dessa städer förknippas med exklusivitet, 
god image samt designers goda kompetens. Dessa designer är kända över hela världen tack 
vare internationell publicitet och marknadsföring. 

Modevisningar
Modevisningarna har flera syften; modeshowen kan fungera likt en informations- och 
inspirationskälla20 då den förmedlar kommande modetrender till kunder såsom inköpare, 
designers och konsumenter. Via modevisningar kan också olika designers presentera sin 
senaste kollektion 21 för återförsäljare, inköpare och övriga kunder. De uppvisade 
kollektionerna ska förmedla en känsla och budskap. Detta nås på ett snyggt sätt via modeller, 
rekvisit och musik. Disk Jockeys är ofta hyrda för att leverera rätt känsla med kläderna. 
Modevisningar bjuder in publiken på en riktig spektakulär upplevelse. Modevisningar får 
mycket uppmärksamhet och leder till internationell press22.

Fördelen med modevisning är att många viktiga aktörer inom modebranschen medverkar 
vilket sätter fart på informationsleden. På visningarna deltar stylister, modefotografer, 
modejournalister, redaktörer för mäktiga modetidningar och inköpare. Dessa aktörer medlar 
sedan vidare dess observationer på var sitt håll inom sitt område. 

2.2.2 Neutralt kontrollerade
Neutralt kontrollerande(se figur 3)informationskällorna omfattaroffentliga källorsåsom 
redaktionell material i massmedier och konsumentorganisationer.

Redaktionell journalistik
Enligt ordningen inbjuds modejournalisterna för att åskåda och observera designers kollektion 
några dagar innan den publika modevisningen. Journalisterskriver efter möte med designer ett 
reportage om idén bakom kollektionen och vilka influenser som format den. Det är även 
viktigt för designer att journalisten tar stor hänsyn till hans eller hennes modeshow, så att 
kollektionens idéer och budskap inte misstolkas. Idéer bakom kollektion skall överlag 
framhävas tydligt via en modeshow.

                                                            
18Goworek, 2007
19 Diamond, 2005
20Gowerek, 2007
21 Everett, 2004
22 Everett, 2004
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Modetidningar och publicitet
Modebranschen är framgångsrik om den kan finna balans mellan marknadsföring och 
publicitet 23 . Det vill säga att publicitet motsvarar marknadsföringen, vilket fördubblar 
effekten och får därigenom revyn att framstå trovärdig. Fördelen med modetidningar är att
man kan nå ut till en bred global målgrupp. 

Brian Moeran, professor inom kultur och kommunikation på Köpenhamns Business School 
tycker att det finns ett samband mellan de kläder som visuellt uppvisas på modevisningar och 
de kläder som sedan ta sig an av större delen av konsumenterna 24 . Moeran ansåg att 
redaktörer för modemagasin skulle klä modeller och kändisar i senaste modekläder så att 
konsumenterna som såg tidningen skulle koppla samman modekläderna med det idealiska 
mode som styrde. Detta skulle sedan få dem att vilja köpa designers varumärken, eller 
åtminstone en billigare version av dem.

Publicitet hör till en icke betald och icke sponsrad information25. Till exempel ett reportage i 
en tidning utmärker en ståndpunkt som har hög trovärdighet då designers inte betalar för 
tjänsten. Vogue Magazine är ett exempel på en tidning med hög trovärdighet. Anna Wintour, 
chefredaktören för U.S. Vogue Magazine 26 påpekade att Vogue Magazine läses idag av 
miljontals människor och har därmed en stor påverkan på sina kunder och på modebranschen 
allmänt. Anna Wintour sa i dokumentären SeptemberIssue27: ”Om Vogue ställer sig bakom 
någon designer, material, varumärke eller modetrend – säljer det!”

Det finns undersökningar som förklarar varför konsumenterna är lojala mot modetidningar. 28

Den primära anledningen är att tidningen belyser modeprodukter och trender. Modemagasin 
har som syfte att upplysa konsumenterna om senaste nytt inom mode. Till exempel:

 kommande modetrender och stilar och hur man skall bära dem
 trendiga färger inför kommande säsong
 redogör websidor och affärer där konsumenter kan inhandla senaste modekläder som 

illustreras i tidningen
 publicerar artiklar om modedesigners senaste kollektioner
 nyheter inom mode och textilbranschen allmänt

3 Metod
Nedan följer en beskrivning av hur vi har utvecklat vår problemställning. Vi redovisar även
hur vi har gått tillväga i vår undersökning samt hur insamling av data gick till.

                                                            
23 Everett, 2004
24 Bailey, 2010
25 Everett, 2004
26 September Issue, 2007
27 September Issue movie 2007
28 Bailey, 2010
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3.1 Utveckling av problemställning
Från första början var vi väldigt intresserade av modebranschens trender. Vi ville veta hur
modetrendertogs fram och därefter formades och framför allt vem sombestämde dem.Vidare 
var syftet att ta reda på hur modetrender når ut och uppfattas av konsumenter. Dock insåg vi 
under arbetets gång att vi valt en väldigt bred fråga. För det andra hade vi samlat in väldigt 
mycket litteratur, vilket bidrog till att uppsatsens innehåll på sikt inte hängde ihop. Vi 
bestämdeoss slutligen att sätta fokus och koncentration på vårt inhämtade resultat från 
undersökningen och därefter ta bort irrelevant teori. Efter dettakunde vi formulera en mer 
korrekt och tydlig problemformulering29 som stämde överens med vår teori och vårt resultat.

3.2 Val av undersökningsmetod
Vår undersökning bygger på kvalitativa undersökningar30 i form av empiriska metoder såsom 
öppna individuella intervjuer31 med klädbutikernas återförsäljare, observationer i butikerna, 
intervju med moderedaktör och intervjuer med konsumenter. Vi valde en kvalitativ metodför 
att dem hjälper att få en bred och detaljerad kunskap inom ämnet. För att få svar på 
uppsatsens problemställning bör man ha en konkret förståelse för den inhämtade 
informationen, vilket den kvalitativa metoden ger möjlighet till. Kvalitativa metoder ger även 
en högre intern giltighet32 än kvantitativa undersökningar. Formulerade frågeställningarna till 
återförsäljare, moderedaktören samt konsumenterna byggdes upp efter teoretisk grund.

3.2.1Val av datainsamling

Kvalitativ undersökning i butikerna
Intervjuer förekom på följande butiker: Gina tricot, Zara,Bik Bok, Mango, MQ, ABCD, 
AwesomeRags,Fiorucci, en avdelning på NK ochytterligare anonym butik. Alla butiker är 
placerade i centrala Göteborg.
H&M, Topshop, Gina Tricot, Zara och Mango sålde endast sitt egna varumärke, medan 
ABCD, Fiorucci, NK departement store och AwesomeRags sålde internationella, exklusiva 
designers varumärken såsom Whyred, Dolce&Gabbana, EmillioPucci, Nolita, Malene Birger 
och Balenciaga med flera. 

Alla individuella intervjuer med återförsäljarna gjordes på plats i butikerna. Frågor som 
ställdes till återförsäljare omfattade hur de arbetade för att göra kunderna uppmärksamma på 
dess modevaror via butikskommunikationen. Vi frågade även om hur informationskällorna 
påverkade dess inköpsarbete. Intervjusvaren dokumenterades på plats skriftligen. Denna 
tillvägagångsätt fungerade utmärkt då vi tyckte att det inte var alltför mycket svårbegriplig 
information att hantera.

                                                            
29 Jacobsen, 2002, s. 66
30 Jacobsen, 2002, s. 145
31 Jacobsen, 2002, s. 160
32 Jacobsen, 2002, s. 256
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Butikerna för denna undersökning valdes efter följande kriterier: 

 Butikernas annonsering tilltalade unga kvinnor
 Butikernas annonsering representerades av kända ansikten
 Butikerna som anpassade sitt utbud till unga modemedvetna kvinnor
 Butikerna som erbjöd exklusiva, internationella modemärken
 Butiker som regelbundet fyller på sitt sortiment med nya modenyheter

Förutnämnda kriterier valde vi självständigt. Motiveringen till varför vi valde just dessa 
kriterier är för att vi tyckte att de omfattade och berörde uppsatsens tema. I och med att 
uppsatsen har fokus på modeintresserade unga kvinnor valde vi självfallet butiker som erbjöd 
mode aktuella kläder till relativ ung målgrupp. De butiker som tilltalade unga kvinnor kunde 
vi lätt urskilja genom att bland annat observera deras annonsering.
I och med dagens annonsering representeras av kändisskap och designers såg vi gärna till att 
våra utvalda butiker hade en koppling till det. Annonsering som representeras av kändisskap 
och exklusiva varumärken är en indirekt informationskälla som kan påverka konsumenternas 
köpbeslut.Därmed är det en relevant urvalskriterie. 
Butikerna skulle även ha helst förutsättningar för att kunna uppdatera sortimentet regelbundet 
– då detta var en förtydande om att dem på något sätt påverkas av det som händer i omvärlden 
inom modebranschen.

Observationer i butikerna
Observationer33 gjordes på ovannämnda butiker och även på Topshop och H&M. 

Observationernas syfte var att komplettera information vi saknade eller redan hade inhämtat. 
Observationer som gjordes inne i butikerna gällde butikernas exponering av modevaror på 
hyllor och väggar, fönsterskyltning, butikens interiör och butikernas produkt- och 
reklamaffischer. Syftet med dessa observationer var att urskilja likheter och skillnader som 
illustrerades i den teoretiska referensramen.  Dessa observationer var även relevanta då vi 
behövde konkludera hur butikerna jobbar för att appellera sin målgrupp. Fler relevanta 
pressbilder och reklambilder vars syfte var att tilltala vald målgrupp fann vi på butikernas 
internet hemsidor. 

Kvalitativ undersökning med moderedaktör
Ambitionen var att intervjua ett antal redaktörer för olika modemagasin.Detta var dock inte 
möjligt på grund av redaktörernas tidsbrist. Vi fick endast en intervju med moderedaktören på 
Sofies Mode. Frågorna skickades till moderedaktören via mail. Syftet med denna intervju var 
att få en insikt om hur redaktionen jobbar på att tilltala sin målgrupp. 

Kvalitativa undersökningar med konsumenterna
Vi valde att intervjua femton stycken modeintresserade kvinnliga konsumenter i åldrarna 20-
25 år. Majoriteten av de kvinnliga konsumenterna har eget boende i centrala Göteborg och 
råder över sin egen ekonomi. De konsumerar även hos de butiker vi har valt att presentera i 
                                                            
33Jacobsen, 2002, s. 180
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detta arbete. Vid val av konsumenter tog vi hänsyn till vissa urvalskriterier som 
rekommenderades enligt litteraturstudierna.Konsumenter som uppfyller följande kriterier34 är 
mest öppna för modeförändringar, modeintryck och marknadsföring och är därmed en 
relevant målgrupp för uppsatsens undersökning: 

 Kvinna

 Inte gift. Inga barn

 Relativ ung

 Har en mobiltelefon

 Råder över sin ekonomi och har eget boende

 Läser mode tidningar

 Överlag social och tävlingsinriktad 

 Följer eventuellt följer inte mode trender 

 Gillar att förändra sitt utseende

 Är narcissistisk eller har ett starkt begär av att bli sedd av sin omgivning

Intervjuer genomfördes via telefon och dels via utskickade frågor via mail. Även här 
dokumenterades intervju svaren skriftligen, då informationen åter igen inte var svårbegriplig 
hanterbar för oss. Vi valde att denna tillvägagångsätt för att vi inte hade någon möjlighet att 
intervjua konsumenterna var och en personligen. Arrangera gruppintervju35 ville vi inte, då vi 
inte ville att konsumenterna i gruppen skulle påverka varandras svar. Syftet med att intervjua 
konsumenter var att få deras perspektiv på hur de faktiskt uppfattar olika informationskällor 
som förmedlar modeintryck.

3.2.2Trovärdigheten i kvalitativa undersökningar
Återförsäljare som vi intervjuade var antingen butikschefer eller inköpare för butikerna. 
Därför tycker vi att deras svar är trovärdiga då de uppenbarligen är insatta och kunniga inom 
ämnet och sitt arbete. 

Konsumenternas svar anser vi är också pålitliga och ärliga då våra formulerade frågor var 
begripliga36. Med begripliga frågor syftar vi på att:

 ämnet inte var komplicerat
 inga svåra ord användes
 frågornas innehåll ingen negativ vinkling
 vissa frågor hade genomtänkta svarsalternativ

Vidare förblev konsumenterna anonyma i sitt svar, vilket kanske bidrog till att konsumenterna 
kunde besvara bekvämt och ärligt på frågorna.

                                                            
34 Solomon, 2003
35 Jacobsen, 2002, s. 173
36Oscarsson, 2002
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3.3Val av litteratur
Litteratur som belysts i uppsatsen är böcker, tidskrifter och dokumentärfilm som är anpassad 
efter uppsatsens tema och innefattar modemarknadsföring, konsumentbeteende inom mode, 
inköp inom mode och redaktionell mode. Nämnda litteraturkällor anser vi är trovärdiga då 
dessa var skrivna av stora aktörer inom modebranschen såsom marknadsförare, mode 
redaktioner, Universitet professorer, docenter och forskare inom modevetenskap.  
Litteratursökningen gjordes via folkbibliotekets katalog med sökord: ”fashion”, ”fashion 
marketing”, ”fashion retail” och ”fashion buying”. Samma sökning gjordes via Göteborgs 
Universitet bibliotekets katalog. Det var så vi hittade vår litteratur och dokumentärfilmen. 
Tidskrifterna hittade vi via Skövde Högskolans tidskriftdatabas med sökordet: ”fashion”. 

4 Resultat
Här presenteras undersökningens resultat. Nedan har vi stämt av våra empiriska konklusioner med 
den teoretiska referensramen.

4.1 Hur och vilka källor påverkarkonsumenternas köpbeslut
Såsom informationskällorna påverkar konsumenternas köpbeslut, påverkar de detaljisternas 
inköp av modevaror vilket bidrar till en indirekt påverkan på konsumentens köpbeslut. 
Detaljisternas inköpsval av modevaror påverkas av modevisningar, utlandsresor, mode- och 
facktidningar, mässor, event med flera. 

Konsumenterna påverkades av diverse informationskällor som omfattar modetidningar, 
filmer, annonsering, butiksexponeringar, internet.butikens personal,vänner och övriga 
personer i konsumentens omgivning.
Varumärken som förknippades med kända ansikten, ökända designers och internationellt 
mode överlag fångade konsumentens uppmärksamhet och påverkade därigenom dess
köpbeslut. 

Modetidningar 
Modetidningar ansågs av konsumenterna vara den mest trovärdiga informationskällan då det 
gäller modekläder. Modetidningarna är först om att tala om vad som kommer att vara 
modeaktuellt kommande säsong innan butikerna har varorna. För de konsumenter som ville 
vara säkra på vad som var modeaktuellt ansåg därför modetidningar som säkrast källa. 
Konsumenterna gillade att inspireras via modetidningarna och därmed letade efter samma 
modekläder som tidningen illustrerade eller kläder som liknade dem. 

Anledningen till att konsumenten ser modetidningar som en auktoritär källa kan bero på att 
dess publicitet i tidningar inte är en betald information37, utan är en redaktionell ståndpunkt.  
Modetidningarnas ståndpunkt är mer övertygande än annonsering, då dagens konsumenter allt 
mer inser att annonsering endast är en försäljnings knep. På liknande sätt tänkeräven 
återförsäljare i och med att de ser till att berika sig med kunskap via att läsa konsument 
tidningarna såsom Elle och Vogue. Genom att läsa dessa tidningar får återförsäljaren

                                                            
37 Everett, 2004
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vetavilka kläder konsumenterna blivit introducerade för och kan därmed anpassa sina 
sortiment inköp. Återförsäljare har nog även konstaterat att det modetidningarna lyfter fram 
säljer, såsom Anna Wintour38 själv påpekade. Sistnämnda påstående verkar också stämma då 
denna konsument beteende är konstaterad. Konsumenterna letar efter kläder som 
modetidningar lyfter fram.
Redaktionen på Sofis Mode förhöll sig dessutom kundinriktade när de publicerar sina 
reportage. Det mesta som redaktionen visar upp i tidningen är kläder och accessoarer som 
lättillgängliga för läsaren att få tag på. Detta ser redaktionen inte som en nackdel eller som en 
begränsning utan snarare en definition av hur deras tidning är. 

Annonsering och marknadsföring 
Konsumenterna tyckte att annonseringen såg till att väcka behov som tidigare inte fanns hos 
konsumenterna. Till exempel kunde de köpaen top eller en klänning som de inte haft tanke på 
att köpa från start. Klädannonseringen refererade ofta till butiken och på så sätt visste 
konsumenterna direkt vart de kunde inhandla kläderna annonseringen lyfte fram. Vidare 
ansågs även annonseringsom något positivt då konsumenterna medvetet visste att de ville 
köpa någon ny klädsel men visste inte vart de skulle finna sin nyinvestering – annonseringen 
upplyste dem. Detta var väldigt tidssparsamt ansåg konsumenterna. 

I och med att annonseringen tycktes starta ett begär hos kunden, kan vi konstatera att detta 
begär är något som föds hos konsumenten och är inte något som finns från start. Detta 
stämmer bra överens med Pollay39 argument om att reklam företag såg till att manipulera 
konsumenternas motiveringar – de fick produkten att framstå som attraktiv via annonsering.

Butiker som sålde internationella, exklusiva varumärken såsom inne på NK, Fiorucci, ABCD 
och AwesomeRags behövde inte annonsera eller marknadsföra sina varumärken då dessa 
varumärken var redan ökända genom internationell publicitet40, ansåg återförsäljare. 

Sexig reklam
Konsumenterna hade överlag i samband med gammalmodig teori avsikt att framhäva sina 
kvinnliga former. De ansåg därför att de uppmärksammades på sexig annonsering och reklam 
som illustrerade tilldragande kvinna som utstrålade sex appeal. Konsumenterna 
uppmärksammades på detaljerna och därmed letade efter liknande kläder eller likadana som 
kvinnan i annonseringen betonade. Konsumenternas beteende stämmer bra överens med hur 
marknadsförarens avsikter. Sexig reklam 41 skall öka uppmärksamhet, vilket den 
uppenbarligen gör. Här kan vi dock hålla med Holbrook42 resonemang på att annonseringen 
reflekterar över motiveringar som redan finns hos kunden, det vill säga psykologiska behov43

såsom sex för att motivera dem till köpa en klädsel.

                                                            
38 September Issue, 2007
39Norum, 2010
40 Diamond, 2005
41 Solomon, 2003
42 Norum, 2010
43 Jackson, 2009
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Majoriteten av tillfrågade återförsäljare påpekade dock att deras varumärke inte hade avsikt 
att förmedla sex appeal. Vi kunde dessvärre inte hålla med och påstår snarare att de använde 
sig av denna typ av marknadsföring. Genom våra egna observationer fann vi tydliga exempel i 
några utav butikernas annonserings bilder där sexigt uttryck förmedlades tydligt.  

Kändisar 
Många butiker exponerades av varumärken som representerades av auktoriteter såsom kända 
skådespelerskor, artister och fotomodeller. Återförsäljare förlitar sig på att om ett varumärke 
representeras av ett känt ansikte införs en trend på nytt och butikerna får mycket god 
försäljning vid just marknadsförda klädsel. Butikerna ser marknadsföring via kända ansikten 
även som en strategi att sticka ut.

Gina Tricot samt Zara känner i nuläget att de inte behöver marknadsföra sig via kända 
ansikten för att vinna över sina kunder. Zara marknadsför sig dessutom av inga modeller alls, 
då syftet är att alla kunder skall kunna identifiera sig med varumärket.

Kläder som representerades av kända ansikten har som syfte att ge varumärket ett lyft44. 
Varumärket som sammankopplades med kändisskap hade både en positiv och negativ effekt 
på våra konsumenter. Vissa konsumenter ansåg att varumärken som förknippade sina 
produkter med kändisskap var ren bluff då varumärkets image stämde inte överens med 
representantens image, ett exempel på detta vara supermodellen GiseleBundchen för H&M 
senaste kampanj. Konsumenterna ansåg att detta inte var en trovärdig koppling då H&M var 
en lågpriskedja och Gisele Bundchen var en välbetald supermodell och skulle aldrig i själva 
verket bära H&Ms kläder. Däremot fanns det andra exempel såsom kedjan Mango som 
förknippade sina produkter med skådespelerskor Scarlett Johansson och Penelope Cruz. 
Scarlett Johansson ansågs av konsumenterna en sofistikerad kvinna somMangos varumärken 
kunde identifiera sig med. Detta gjorde att även konsumenterna identifierade sig med det. 
Konsumenterna ansåg dock slutligen att oavsett om kopplingen mellan kändisarna och 
varumärket var en bluff eller inte fick butikerna mycket uppmärksamhet. Konsumenterna 
påstod att de gick till butikerna bara av ren nyfikenhet och konsekvenserna ledde till att de 
köpte något annat i butiken. 

Varumärkets status
Vi frågade konsumenterna om de föredrog tilltalande kläder oavsett varumärken framför 
kläder vars varumärken hade hög status. Här var det blandade åsikter bland konsumenterna. 
Vissa konsumenter ansåg att om kläderna var tilltalade, spelade varumärket ingen roll. Medan 
vissa konsumenter ansåg att kvalité var den största funktionen som tilltalade dem och då 
föredrog de kläder vars varumärken hade hög status. Kläder som förknippas med hög status är 
lika med kvalité, ansåg konsumenterna. 

Internationellt mode
Internationellt mode överlag påverkar konsumenternas köpbeslut. De flesta konsumenterna 
ansåg att lokal mode var tråkigt eller att Sverige var efter i modet jämfört med andra länder. 

                                                            
44Tungate, 2005
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Därför sökte de sig till källor som skildrade internationellt mode såsom utländska 
modemagasin, internet och filmer där de kunde inspireras av internationella auktoritära 
ökända designers, filmstjärnor och andra stil ikoner som var kända tack vare sin 
internationella publicitet45. 

Filmer
Konsumenter som inte följde de givna modetrenderna, hämtade sin inspiration från olika 
filmer. De försökte därmed kombinera kläderna som liknande den illustrerade looken i filmen 
av dess karaktärpersoner.

Butiksexponering
Inne i butiken kunde konsumenterna se och känna på varorna. Detta var inte längre en 
annonsering som fångade dess uppmärksamhet utan här var alla fem sinnen med i tillvaron. 
Konsumenternas köpbeslut påverkades mycket inne i fysiska butiken. Butikens 
klädexponering var avgörande för hur kunden skulle uppfatta modekläderna. För att ett 
uppmärksammande skulle ske, var strukturen av varor placeringen tvungen var synligt och 
bekvämt så att kunden enkelt skulle kunna se vad hon ville ha. Inspirerande dockor, 
skyltfönster och produktskyltar uppmärksammades konsumenterna på, där de kunde 
inspireras och se samtidigt hur de kunde kombinera olika kläder butiken erbjöd. 
Konsumenterna ansåg att butikens skyltfönster var en lockande faktor och kunde man 
effektivisera dessaär det svårt för kunden att undgå butiksbesök. Fylls dessa krav, det vill säga 
skyltfönster och en effektiv butiksexponering ligger det stor sannolikhet att ett köpbehov 
väcks. Konsumenterna påstod slutligen att butikerna var även en trovärdig källa för de 
konsumenterna som var på jakt efter modeaktuella kläder. Konsumenterna tycke också att 
man kunde lita på butikerna och betrakta den som en informationskälla då butikerna köpte in 
och exponerade kläder som var modeaktuella. Vore kläderna inte modeaktuella skulle 
butikerna inte exponera dem, ansåg konsumenterna. Butikspersonalen kunde ibland tipsa om 
senaste modenyheter samt hur konsumenterna kunde kombinera kläderna.

Butikerna har en viktig funktion då de är slutleden som levererar produkterna till kund. Här 
handlar det mycket om att appellera kunder via butikskommunikation46. Butikerna satsade på 
affischer och produktskyltar samt skyltdockor. I vissa butiker bar personalen kläder som
butiken sålde. 

Enligt Robert Triefus 47 , är varumärket butikens ansikte utåt. Hela butikens atmosfär, 
inredning samt exteriör bör förmedla det varumärket står för. Till exempel om designers 
varumärke i frågan står för elegans bör butiken layout anpassa sig till elegant. Vi kände dock 
att vi inte kunde tillämpa denna teori i praktiken då vi anser att denna teori avser exklusiva 
butiker som säljer endast ett varumärke och berörde inte våra butiker. 

                                                            
45 Diamond, 2005
46 Nordfält, 2007
47Tungate, 2005
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Självständigt sökande 
Konsumenterna föredrog ett självständigt sökande efter inspiration då det gäller modekläder. 
Självständigt informationssökande avgjorde dess köpbeslut. Det var lättast att googla på olika 
designers kläder och finna bilder på deras kollektioner med mera. Via internets förutsättningar 
kunde de hitta mängder av bilder på olika designers kläder. Detta informationssökande 
föredrog de flesta konsumenterna då de kunde gå till sin inspirationskälla direkt och behövde 
inte kolla på andra irrelevanta källor. Självständigt sökande bygger på intern lagrad 
information48. Det menas med information en konsument redan står på och finner ett intresse 
för vilket gör sannolikheten större för samma informationshämtning av fakta som de tidigare 
observerat. Vi anser slutligen att våra respondenter har god kännedom om vad de tilltalas av 
samt vilka källor de skall söka sig till för att få information.

4.2Varför konsumenter låter sig påverkasinformationskällorna
Konsumenterna överlag föredrog informationskällor som betonade internationellt mode 
såsom modetidningar, filmer och självständigt informationssökande efter bilder med mera på 
internet samt butikens exponeringar. Konsumenterna lät dessa sistnämnda källor påverka 
deras köpbeslut av modekläder. 

Behov bakom klädernas konsumtion
Shaw och Jackson49 talade om att de främsta motiveringar som påverkar konsumenternas 
köpbeslut är sociala- och självförverkligande behov. Detta påstående instämmer helt korrekt 
med konsumenternas uttalanden. Konsumenterna tyckte att deras köpbeslut drivs av sociala 
behov. De ville köpa kläder för att bli sedda i dem av sin omgivning. De ville även markera 
sin status och passa in med sina referensgrupper. Därför köpte de kläder som uppfyllde dessa 
krav. Självförverkligande var också en stor motivering till varför de handlade kläder. De ville 
att kläderna skulle symbolisera dess identitet.
Efter vår insamlade data, håller vi inte med Jacksons resonemang helt och håller om att 
konsumtion av kläder sker främst av motiveringar såsom sociala och självförverkligande. Vi 
anser att psykologiska behov 50 som avser törst, hunger, sex och sömn bör beaktas. 
Konsumenterna ansåg att de handlar kläder för att attrahera motsats partner och för att utstråla 
sexuell energi.  Även gammalmodig teori51 påpekar att klädernas främsta huvudfunktion är att 
dra uppmärksamheten till kroppen. Därför tycker vi att detta grundläggande behov är en av de 
största motiveringarna till varför kunder köper kläder. En klädsel som utstrålar sexuell energi 
kan leda till intim kontakt. Intim kontakt uppstår dåformer och siluett framhävs vilket 
marknadsföraren gjort sig medveten kringi sin marknadsföring då dem vet att sex säljer.

Observation av mångfald
Efterlikna beteende52 grundar sig att människor kopierar andras människors beteende. Vi kan 
enligt tillämpning av denna teori konstatera att konsumenterna kopierar varandras klädstil, då 

                                                            
48 Linderstam, 1989
49 Jackson, 2009
50 Jackson, 2009
51 Solomon, 2003
52 Lynch, 2007
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de själva ansåg att de hadeett starkt observationsbehov av vad andra individer har på sig.
Konsumenter påverkas och kopierar klädstilen från sina vänner, bekanta och folk som de ser i 
centrala staden. Generellt sätt verkar konsumenter kopiera klädstilen från allt som uppfattas 
som mångfald. Konsumenterna ansåg att ju fler designers kollektioner hade likheter ju mer 
uppfattade konsumenterna de kläder modeidealiska. Man kan via dessa bemärkelser 
konkludera att konsumenterna kopierar stilen även från de flesta informationskällorna då de 
uppfattar deras mer eller mindre dagliga exponering och visuella budskap som mångfalder. 

Varför konsumenterna tilltalades av internationellt mode kan bero på att de internationella 
marknadsförande städerna 53 är ett stort antal, vilket kan uppfattas som mångfald av 
konsumenterna. Konsumenterna vill vara en del av den massan eller mångfalden då den är 
jämförbart större än vårt egna land. 

Även återförsäljare för enskilda butiker och massproduktion kedjor anpassade sig efter stora 
modehusets trender gällande material, färger och siluetter. 

5 Slutsats
Vi har genom denna undersökning kommit fram att annonsering, butikskommunikation och 
modetidningar är de källor som påverkar de kvinnliga konsumenters köpbeslut främst. 
Modetidningar startar en process hos konsumenten som gör att den börjat leta efter de kläder 
tidningen lyfter fram eller kläder som liknar dem. Annonsering väcker behov hos 
konsumenterna att köpa kläder som de från början inte var uppmärksamma på. Den fysiska 
butiken påverkar konsumenternas köpbeslut via en visuell presentation av kläderna. 
Konsumenterna gillade dock att inspireras via filmer och föredrog via internets förutsättningar 
söka efter inspirationsbilder som behagade dem. Inspiration som de fann via internet eller 
filmer bidrog till konsekvenser likt modetidningarnas. Det kan också tilläggas att annonsering 
och reklam är den informationskälla som faktiskt påverkar konsumenterna på ett påträngande 
sätt tillskillnad från modetidningar – då kunden köper tidningen på eget bevåg; butiken- då 
kund själv avgör vilken butik som ska besökasoch internet - då konsument på eget bevåg fritt 
letar efter information som behagar den.
Internationelltmode och varumärken som förknippades med kända ansikten och ökända 
designers överlag fångade konsumenters uppmärksamhet och påverkade därmed dess
köpbeslut.

Varför kvinnliga konsumenter låter sig påverkas av marknadsföringskontrollerade 
informationskällor är för att de ser till att förknippa produkten med en form av association 
som kunden finner motiverande som till exempel “ jag vill se fräsch ut, jag vill se snygg ut, 
jag vill se sexig ut, jag vill känna mig elegant”. Det är snarare att informationskällorna skapar 
motiveringar åt konsumenterna än att reflektera över de motiveringar som redan existerar. Då 
hela poängen är att sälja en produkt till kund ser marknadsförare till att göra den attraktiv och 

                                                            
53 Diamond, 2005
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tilltalande. För att konsumenten skall köpa den måste den fylla någon funktion som till 
exempel lösa ett problem eller att görakonsumenten lycklig. 

Drivfaktorn bakom informationskällorna och dess förmåga att lyckas påverka konsumentens
köpbeslut är mångfaldens styrka. Människor har tendens att efterlikna varandra. En person 
som observerar tio personer agerar med stor sannolikhet efter dess beteende. 
Informationskällornas slagkraft beror därför på deras enorma utbredning. Allt som 
konsumenterna uppfattar som mångfald appellerar dem i stor sannolikhet att efterlikna.

Modebranschen allmänt är systematiskt beroende av kopiering för att uppenbara sig. En 
modetrend definieras endast då majoritet av samhällets befolkning bär likartade kläder. Om 
människor inte kopierade varandras klädstilar eller aktörer inom branschen inte anpassade sig 
efter varandra, skulle modebranschen inte definieras. 

Marknadsförare, återförsäljare samt övriga aktörer inom branschen som är intresserad av att 
påverka konsumenternas köpbeslut bör satsa på att göra konsumenterna så intresserade som 
möjligt på vilka produkter som erbjuds framför appellerande butikskommunikation. De bör 
alltså satsa på att marknadsföra produkterna och positionera sig via de olika
informationskällorna. Motiveringen till detta är att konsumenterna antagligen inte skulle 
besöka butikerna om det inte vore för informationskällornas befinnande. Varför skulle 
kvinnliga konsumenter lägga ner så mycket tid och pengar på modekläder om klädernas 
funktion endast var funktionell såsom att skydda kroppen mot elementen?Butiker som måste 
positionera sig överlever i störst mån om informationskällor finns kvar som stöttning. Man 
kan med andra ord konstatera att det finns ett beroende från butikers håll av 
informationskällor.

Fler aspekter som marknadsförare bör ta hänsyn till är att dagens konsumenter blir 
smartare och inte lika lättmanipulativa när det kommer till marknadsföringens knep. De har 
mer kännedom över vad som kan litas på och inte. Via vår undersökning har vi kunnat 
identifiera att konsumenter ser igenom försäljningens knep såsom sammankopplingen mellan 
ett varumärke och kändisskap är en bluff.Vi tycker därför att marknadsförare bör satsa på att 
marknadsföra sina produkter med mer naturliga ideal för att vinna konsumentens förtroende. 
Gina tricot och Zara som i nuläge marknadsför sina kläder via modeller som målgruppen kan 
identifiera sig med, är ett exempel.

Slutligen kan vi dock inte sluta fundera på om konsumenterna bara tror att det är 
modemagasin, självständigt informationssökande och den fysiska butiken som påverkar deras 
köpbeslut mest. Det är mycket möjligt att deras köpbeslut påverkas som mest av media såsom 
filmer omedvetet. Konsumenterna påstod själva att de inspireras främst av informationskällor 
som lyfter fram internationellt mode. Motivering till detta var att Sverige låg efter i modet, 
förklarade dem. Detta kan dock vara en fel uppfattning från konsumenternas sida. Det är 
mycket möjligt att de själva inte är medvetna om hur mycket media påverkar dem egentligen. 
Filmerna, serier och program placerar kläderna på en mängd olika människor i olika 
situationer och samhällen. Detta gör att mottagaren av media kan identifiera sig med den mer 
eller mindre. Det vore oundvikligt om så inte var fallet tanken på medias utbredning. Trots att 
vi inte har gjort några undersökningar på hur mycket tid varje konsument lägger ner per vecka 
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på att till exempel bläddra i modemagasin kan vi med stor sannolikhet tycka att det är mindre 
tid än vad de lägger ner på att kolla på tv (program, filmer, serier). Som vi tidigare nämner så 
har kommit fram till att kopieringbeteende av mångfalden i allmänhet har en enorm påverkan 
på konsumenternas köpbeslut. Var kan man observera mer mångfald av människors stilar och 
klädsel om inte via filmer, serier och program?

6 Individuella reflektioner

Julia Stefansson:

Arbetsfördelning
Jag och min gruppdeltagare Amanda försökte alltid jobba tillsammans på plats. Efter att vi 
samlade ihop böckerna gick vi igenom dem tillsammans. Vi valde ut intressanta stycken, 
markerade texter och skrev kladd anteckningar. Allt som kunde vara relevant för vårt tema 
sparade vi. Litteraturen angav dessutom bra referenslitteratur vilket vi bestämde att kolla upp 
på egen hand. Eftersom vi hade en stor mängd litteratur att gå igenom, var det effektivast för 
oss att jobba självständigt på var sitt håll. Vi bestämde då att ta några böcker var som vi skulle 
fördjupa oss i. Med jämna mellanrum efter att vi har jobbat på var sitt håll träffades vi och 
redovisade för varandra relevanta upptäckter. Detta var effektivt och tid sparsamt för oss båda 
då vi endast behövde sammanfatta för varandra de viktigaste detaljerna från de böckerna vi 
hade läst. Förövrigt hade vi i princip daglig kontakt med varandra via Office live, email och 
telefon där vi diskuterade och kommenterade varandras senaste insatser. Vi använde oss även 
utav online möten i form av chattprogram. 
Alla frågor till intervjuarna skrev vi tillsammans på plats. Alla genomförda intervjuer gjorde 
vi också tillsammans. Vi har även gjort alla observationer i butik, informationssökning på 
företags hemsidor, kollat pressbilder och film tillsammans.

Största utmaningen med uppsatsen
Examensuppsatsen har varit betydligt mer krävande än föregående rapporter som jag tidigare 
hade jobbat med under utbildningens gång. Föregående rapporter har haft en färdig utvecklad 
frågeställning samt ett valt tema.Under examensarbetet var man däremot tvungen att 
strukturera upp allt själv. Man skall se till att uppsatsen behöll den röda tråden under hela 
arbetets gång. Detta var något som jag och Amanda hade mest problem med. Vi hade väldigt 
svårt att begränsa våra tankar och texter. Det krävdes mycket djupa analyser gång på gång. 
Uppsatsens delar kunde därför slippas och skrivas om flera gånger. Vi hittade ofta 
obegripligheter i våra texter som vi successivt korrigerade – nyckel var att läsa igenom arbetet 
tillräckligt många gånger. 

Problemformulering och val av ämne
Från första början var tanken att jag och Amanda skulle skriva ett arbete om modetrender och 
hur dessa når ut och uppfattas av konsumenterna. Under arbetets gång insåg vi att det var en 
väldigt bred fråga och inte särskilt tydlig en. Detta resulterade i att vi fick mycket problem 
med att få alla uppsatsens delar att hänga ihop med varandra. Dessutom hade vi hållit fast vid 
alldeles för mycket teori som gjorde saken ännu mer förvirrande för oss att komma till 
huvudsaken. Irrelevant teori kunde dock tas bort eller korrigeras lika väl kunde 
problemformuleringen, syftet och bakgrund. Däremot kunde vi inte ändra vårt resultat som vi 
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hade inhämtat från empiriska undersökningar. Vi bestämde oss slutligen därför att fokusera på 
den och anpassa de övriga texter utifrån empiriska konklusioner.

Formulera en korrektfrågeställningvar verkligen en utmaning för mig och Amanda. Vi 
visste ju uppenbarligen vad vi ville säga eller vad vi menade själva. Däremot förklara det för 
läsaren på ett sådant sätt att även denna förstår oss var mer invecklat. 

Lärdom från uppsatsen uppbyggnad
Jag tycker att jag och Amanda lade ner väldigt mycket tid på att gå igenom vår utvalda
litteratur. Efter att vi hade skrivit ner relevanta resonemang, var utmaningen att placera dem 
under rätt rubrik, i rätt ordning och sammanhang. Jag tror att det var här som förståelsen för 
ämnet tog plats. Jag fick mer förståelse för ämnet samtidigt som den byggdes upp – det vill 
säga när de olika texterna hamnade under rätt plats. Ju mer jag insåg att ett stycke hörde 
hemma under respektive rubrik, ju mer insåg jag att jag hade mer förståelse för det jag gjorde 
och ville ha sagt. Jag tror därför att det är endast när man får förståelse för ett ämne som gör 
att struktur blir rätt.

Kunskaper från tidigare ämnen har hjälpt 
Under uppsatsens gång insåg jag hur mycket tidigare kunskaper från konsumentbeteende, 
butikskommunikation, marknadskommunikation, metod, marknadsföring, inköp, säljteknik 
samt omvärldsanalys hjälpte att orientera mig. Kunskaper från tidigare nämnda kurser har jag 
kunnat tillämpa inom olika områden i uppsatsen, vilket underlättade mitt tänkande, agerande 
och struktureringen av uppsatsens olika delar. 

Metodkursen var framför allt givande. På grund av den kände jag mig säker och bra 
orienterad när det var dags att söka efter underlag till uppsatsen. Jag hade klart för mig om 
vad som skulle hjälpa mig och hur jag skulle gå tillväga för att finna den information jag sökte 
efter. Till exempel vilka databaser jag skulle söka i och hur jag skulle agera för att hitta övrig
relevant information. Det var inte heller svårt att bestämma val av metod för uppsatsens 
undersökning. I och med jag sedan tidigare var insatt i diverse metoder, var kvalitativ metod 
ett självklart val för detta arbete. 

Jag och Amanda använde oss utav endast engelsk teori, vilket jag inte tyckte var något 
problem. Begrepp och termer som vi stötte på i engelsk litteratur och artiklar var likartade ord 
som vi tidigare bekantade oss med i föregående företagsekonomiska ämnen. Sammanhanget 
var därför förståeligt.

Lärdom av kvalitativ metod 
Det som jag har tagit lärdom av kvalitativa undersökningar är att egna observationer är ett 
viktigt komplement till intervjuerna. Till exempel var observationerna minst lika viktiga som 
personliga intervjuerna med återförsäljare. Observationernas syfte var att bekräfta 
respondenternas uttalande. I vårt förekommande fall hade jag och Amanda under 
observationerna märkt av att vissa detaljer inte riktig stämde överens med respondenternas 
uttalanden. Kvalitativ metod i form av intervjuer lärde mig generellt mycket initiativtagande. 
Det var många företag som inte hade någon möjlighet att hjälpa oss med vår uppsats, vilket 
lärde mig att inte ge upp tanken på att kontakta fler företag. Detta bidrog till att man fick hitta 
på nya kreativa sätt som skulle få företagen att vilja delta i uppsatsens undersökning.  

Färdigheter 
Uppsatsen i sin helhet har utökat mina kunskaper i hur aktörer vars syfte är att påverka 
konsumenternas köpbeslut jobbar. Denna kunskap anser jag är nödvändigt då jag själv 
kommer att jobba med likartade arbetsuppgifter. Jag har fått kännedom kring hur 
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marknadsföring, butikskommunikation och modemagasin med flera påverkar kvinnliga
konsumenters köpbeslut av modekläder. Jag har fått kunskap om hur de olika 
informationskällorna hänger ihop mer eller mindre med varandra – de fördubblar varandras 
budskap. Till exempel om ett modemagasin lyfter fram en klänning, ser marknadsförare till att 
fördubbla dess budskap genom annonsering. Återförsäljare väljer sedan att exponera den 
aktuella klänningen i butik. 

Jag tillsammans med Amanda har analyserat om hur teori stämmer överens med 
praktiken, det vill säga om konsumenterna påverkas i sina köpbeslut på samma sätt som
litteraturstudierna hade konstaterat. Detta har bidragit till att jag själv vet hur jag själv bör 
agera för att påverka konsumenternas beslut om detta skulle krävas i mitt framtida arbete.

Lärdom av undersökningens resultat
Undersökningens resultat ledde mig fram till mer förståelse i vad som påverkar 
konsumenternas köpbeslut av modekläder. Resultatet ledde mig även fram till nya frågor som 
jag tillsammans med Amanda utvecklade efter analysen. I slutfasen av examensarbetet, kom 
jag och Amanda fram till att tv (populära filmer; program; serier) bland annat kunde ha 
påverkat konsumenternas köpbeslut mer än vad de själva var medvetna om.Det hade därför 
varit intressant om jag och Amanda kunde ha tagit med denna del i vår undersökning. Vi 
kunde till exempel försöka undersöka eller hitta relevant teori som kanske belyste 
produktplacering inom film. Till exempel om det fanns några knep som media använde sig 
utav i syfte om att manipulera mottagaren genom att klä deltagarna i programmet eller 
skådespelare i filmer i utvalda kläder. Det vill säga om aktörer vars syfte är att påverka 
konsumenternas köpbeslut produkt placerar sina kläder via film för att på så sätt göra indirekt 
reklam för dem.Vi hade dock som sagt ingen möjlighet att kunna undersöka detta då denna 
slutsats eller fråga kom vi endast fram till i slutet av arbetet när vi började analysera resultatet. 

Högre målsättning bidrar till mer utveckling
Examensarbetet skulle nog underlättats om jag och Amanda valde ett enklare ämne och en 
lättare frågeställning. Dock var vårt syfte med uppsats att tänja gränserna, så att vi kunde lära 
oss något nytt och fördjupa oss i ett område som verkligen intresserade oss. Dessutom var det 
stimulerande att fördjupa sig inom det som vi tidigare inte hade några särskilda kunskaper i.
Det blev verkligen en utmaning för mig. Jag tycker att jag har utvecklats i och med jag och 
Amanda satte ribban högre än vad tidigare rapporter hade. Detta märkte jag av direkt då vår 
handledare hade svårt att hänga med i våra resonemang under uppsatsen uppbyggnad. Jag 
anser att för låga målsättningar stimulerar inte kreativitet och därmed lär man sig inte lika 
mycket. Man utvecklas mer om man sätter ribban lite högre än vad man är van vid, då det 
bidrar till eget initiativtagande och personlig utveckling. Det är precis det jag och Amanda 
ville slutligen uppnå – det var vårt mål med uppsatsen.

Amanda Dahlquist:

Metodkunskaper

Denna rapport har för mig varit en utmaning då jag och min kurskamrat Julia valt att 
undersöka vad som påverkar modekvinnans konsumtion av kläder. Vi har därför fått 
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undersöka många preliminärt påverkande informationskällor, för att därefter kunna få en 
giltig empiri anpassad till teori samt en röd tråd till vårt undersökningsområde. 

Jag har tillsammans med Julia via en djup undersökningsmetod kunnat skapa kunskap jag 
aldrig tidigare haft vetskap kring som behandlat vilken typ av påverkan olika aktörer har hos 
oss konsumenter.

För att kunna nå uppsatsens mål har jag och Julia fått läsa bakgrundsfakta om mode och dess 
definition, hur informationsprocessen går från designers via marknadsförare, via detaljister 
och sen ut till konsument. Vi har båda lånat litteratur och kompletterat varandra då vi till stor 
del har fått arbeta på var sitt håll fast med kontinuerlig kontakt om hur vi med varje del gått 
till väga. I behandling av litteraturen har jag av varje mellanled berikats med vetskap kring 
information om de verktyg som tas fram för att nå ut med dess marknadsbudskap samt hur 
alla led i slutändan är mer eller mindre är beroende utav varandra. 
Allt hänger ihop likt ett kretslopp, och skulle ett av rapportens konstaterande mellanled utebli 
skulle inte processen fortgå. 

Denna gigantiska undersökning har engagerat mig i intervjuer av massproduktionsföretag 
men även mindre butiker för att kunna bli insatt i hur olika företagsformer presenterar mode 
för konsumenten. 

Jag har tillsammans med Julia även fått en mindre kvalitativ intervju med Sofies Mode vilket 
gett ökad förståelse kring hur modetidningar jobbar för att väcka köpintention och ge 
detaljister gratis marknadsföring vilket var en viktig del av vår undersökningsmetod för att 
styrka marknadsförarnas roll om köpintentionens påverkan hos modekvinnan. Vidare har 
metodkunskaperna kompletterats via konsumentintervjuer för att få den slutgiltiga 
bekräftelsen på vår uppsats och problemformulering. 

Det har varit mycket spännande att från företagsintervjuer kunna vända sig till slutkonsument 
för att därefter jämföra detaljisters och marknadsförares knep. Det har sedan vidarebehandlats 
om huruvida informationsbudskap når konsumenter korrekt och om dem tar informationen 
vidare till butik för ett eventuellt köp. 

För mig som blivande butikschef är väldigt viktigt att kunna känna trovärdighet i mitt arbete 
och att butikens budskap når ut på rätt sätt till den modemedvetna kvinnan. Via denna uppsats 
har jag fått utökad kunskap om att kunna lyckas.

Faktahantering

Då problemformulering var satt kunde vi bestämma vald teori. Dock har vi efter fått ändra vår 
problemformulering och många gånger och även fått justera och tydligare anpassa vår 
frågeställning och teori efter empirin och valt resultat. Dock är det vanligt förekommande 
bland uppsatsskrivande och sågs mest som en utmaning som varje rapportskrivare bör stöta på 
för att komma fram till bra slutkonstateranden. 
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I rapportens början hade vi fokus på modetrender överlag, om hur dem formas av de olika 
branscher, informationskällor och mellanled men vi märkte kort därefter att ämnet var för 
brett och att det inte gick att styrka vad som uppsatsen fokuserade på och valde därför ett mer 
begränsat ämne om modekvinnan och hur informationskällorna påverkar kvinnans köpbeslut 
av modekläder.

Då väl inriktning ändrades fick vi en utmaning att kunna redigera och välja ut 
vilken fakta vi kunde ha kvar samt vad vi behövde komplettera med. 
Detta krävde mycket extratid och tidspress började närma oss. Dock kunde vi välja en 
problemformulering som vi via tidigare formulering redan nosat på och ledde oss till slut in på 
en röd tråd om hur marknadsföring har en större roll än tidigare trott hos konsumenter och 
detaljister samt hur allt i slutändan hänger ihop.

Vi tycker att dem ämnen vi behandlat besvarar vår empiri och problemformulering och tar 
bland annat upp fakta om modemässor, designers, journalistik, publicitet, annonsering, 
informationskällor som påverkar köp och butikskommunikation.

Fakta har både jag och min rapportkamrat kämpat hårt med då vi till mesta del översatt böcker 
på engelska vilket avancerat vår process då modespråk på engelska är komplicerat och 
flertolkat. Detta har gett berikad kunskap kring både språk och mening. Den fakta vi valt ut 
har vi känt rätt anpassat till vår problemformulering.

Vad vi övergripande kommit fram till är hur marknadsföring sitter på en avgörande roll om 
hur modetrender presenteras för företag och modekvinnan. Vidare formas trenden efter hur 
marknadsförarna väljer att forma budskapen. Detta blir avgörande då konsumenten tolkar 
företaget och dess image därefter. Därför ligger det en stor press bland detaljisterna om hur de 
måste ta marknadsföringens budskap i baktanke då de ska presentera trenderna.

Färdighetsutveckling

Förkunskaperna var vid start inte så starka vilket var största orsaken till att vi valde att 
undersöka vad det är som påverkar modekvinnan till köp. Detta har lagt ner mycket tid och 
energi kring faktahämtande om hur det går till. 

Vi har behandlat ett brett sortiment av faktaböcker med fokus på modeföretag, 
informationskällor och alla tänkbara faktorer som formas mode. 

Vi har via olika källor berikats med god kunskap kring aktörer, marknadsförare och 
detaljisters arbete de vidtar för att påverka kunden till konsumtion. Vidare har vi kunnat 
observera ett samspel informationskällor och detaljister emellan vilket vi tidigare inte kunnat 
förutse. Vi har under två år studerat till butikschefer och ansåg ämnet för oss vara viktigt då vi 
nu kan ta med oss rikt med kunskap om hur vi ska nå ut till vår slutpublik, det vill säga 
modekvinnan.
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Arbetsfördelning:

Vår arbetsfördelning har fungerat bra. Då vi läser på distans har vi ofta suttit var för sig men i 
efterhand stämt av med varandra och kompletterat så våra åsikter mötts. Vidare har vi gjort alla 
intervjuer ihop. Vi har kunnat komplettera våra kunskaper med varandra och via djupa diskussioner 
nått fram till enligt oss själva fantastiska slutsatser. 

De stunder vi arbetat var för sig har vi haft ständig kontakt via MSN messenger, hotmail och telefon. 
Vidare har det många gånger känts körigt då vi inte alltid varit säkra på vad vi haft i syfte att få ut av 
all fakta och empirihämtande.

Ytterligare en utmaning på det hela har varit att göra arbetet på distans från sin högskola och inte 
kunna vända sig till sin handledare så fort man behövt hjälp. Dock känner vi oss med slutresultat nöjda 
och hoppas läsare skall finna den röda tråd vi kämpat med att försöka få fram. 

Jag har under utbildningens gång gjort många uppsatser med min rapportkamrat och fann inga 
tvivel till att avsluta utbildningen med att göra examensrapporten med henne. Då vi haft 
motgångar har vi lutat oss tillbaka på varandra och alltid diskuterat oss fram om hur vi kan 
jobba oss ur problem och strategier till att nå våra mål.

Jag är efter denna rapport nöjd och lättad över att slutligen vara klar. Vidare känner jag mig 
berikad med ny kunskap vilket var målet med uppsatsen. Vi valde ett ämne som inte tidigare 
undersökts på lika djupt plan vilket gett oss utökad kunskap som tidigare inte tagits upp i 
någon kurs på samma sätt som vi belyst det hela med informationskällor som fokus på 
modekvinnan och ett mål att kunna påverka denne med hjälp av flertal verktyg.

Nu är examensrapporten inlämnad och jag känner lycka och lättnad att vi till slut nådde målet 
och önskar läsaren en trevlig läsning.
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Bilaga 1

Frågor till detaljister
 I dagens media och enligt teoretiska studier sammankopplas modekläder med sex appeal 

och kroppsideal (ex: "sex säljer"). Är detta något du uppmärksammas vid inköp och val 
av modevaror?

 Vid inköp av modevaror; anpassar du dig efter något annat än målgruppens 
förutsättningar/önskemål eller går du efter ”fingertoppkänsla”? T.ex. om ”gult” blir en ny 
trend nästa år; köper du in något gult plagg eller fortsätter du med egna idéer oavsett 
förutspådda trender (gällande färg, material m.m.)? 

 Vid inköp av modevaror tar ni hänsyn till övriga aktuella trender i samhället (sociala, 
politiska, ekonomiska, teknologiska faktorer)? Kan dessa faktorer i sin tur påverka valet 
av modevaror som du köper in (t.ex. krav på ekologisk bomull osv.)?

 Vilka research och/hur håller du dig uppdaterad kring trender gällande färger, trendiga 
material, stilar m.m. (genom tidningar, undersökningar, modemässor, modevisningar, 
utlandsresor, samarbetspartners m.m.?) 

 Har du några samarbetspartner som hjälper och uppdaterar dig dagligen om senaste nytt 
på modemarknaden gällande nya material, färger, stilar m.m.?

 Vill ni numera ligga i fas med utländsk marknadsföring gällande kändisreklam? 

 Hur kan modekläder presenteras för kund på bästa sätt (marknadsföring)? 

 Vid val av modell/ansikte för ett företag - vad bör beaktas, enbart målgruppsanpassad? 

 Hur når en modetrend fram till konsument (med hjälp av vilka media - modereportage, 
foton, tv-reklam, direkt marknadsföring, övrigt?) 



27

 Varför har modetidningar stor påverkan (makt, trovärdighet, auktoritet) på sina läsare 
Vogue, Elle m.m. tror ni? 

Frågor till moderedaktören

 Hur ser processen ut för en journalist som jobbar med mode? Från artikel idé till den 
slutliga printade artikel (t.ex. om senaste mode, trender, stilar, kommande färger m.m.) 
Hur går insamling av information till med andra ord? 

 Hur står påverkan tror ni att ni har på era konsumenter? Varför har vissa tidningar sån 
stor makt/auktoritet/påverkan? Vad är målet med era budskap/modereportage m.m.

 Hur tror ni att ni påverkar människor i andra länder? 
 Påverkas ni utav internationell massmedia? (skriver ni det de utländska tidningar 

pratar/skriver om?) 

 Får ni styra hur modet presentar i tidningen? Dvs. får journalister ha egen uppfattning 
av det senaste modet? 

 Är det bra för tidnigens image om kända designers och övriga relativt kända 
varumärken/personer representeras av tidningen - är det NI strävar åt? eller är det 
tvärtom; designers m.m. slåss om att få publicitet i er tidning just på grund av image
som tidningen har? 

Frågor till konsumenter

 Vad är ert huvudsyfte med kläder?

 Vilka av följande klädesfunktion föredrar du/är viktigast för dig:

- Grundläggande behov såsom skydd(beroende om det är kallt, varmt, blåsigt, regnigt)? 
-säkerhet (grov material gäller då du är ute på friluftsaktiviteter, skidor)? 
-socialt kläder som får dig att bli sedd av andra så att du må bra över sig själv? 
-positionering/ Identitetsförverkligande - kläder du köper symboliserar hela din personlighet?

 Hur ofta köper du kläder som endast framhäver din sexualitet? (främsta 
funktionen) Händer det att du enbart köper kläder för att de utstrålar sex appeal kanske 
genom media?

 Är det lättare att finna/ bli uppmärksam på kläder som media representerar eller hittar du 
bra kläder på egen hand?

 när du är inne i en viss butik; hur märker du kläder som vill ha? är det skyltdockarna som 
fångar dig och gör att du direkt letar efter det plagget? är det de stora högarna med kläder 
på bordet som gör att du vill gräva där? är det affischerna på kläder som gör att du börjar 
leta efter just det plagget? bär personalen kanske butikens kläder? ligger dem snyggt 
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nästintill snygga accessoarer/ rekvisita? NÄMN en eller flera butiker vars exponering 
påverkar dig till att vilja prova/köpa ett plagg

 Hur ställer du dig till butiker som använder sig utav kändisar som modeller för företaget? 
blir kläderna automatisk laddade med prestigefulla anknytningar till kläderna? tex. 
Mangos modeller, H&M modeller, MQs modeller med mera. Kommentera allmänt, eller 
välj ut några utav butikens modeller.

 Om du läser modetidningar; Vad “ger” dem dig? Hur mycket påverkas du av 
modetidningar? Vilka konsekvenser/vilka handlingar driver dem dig till?

 Lockas du utav internationella modetrender eller bara lokala (det som är inom Sverige/ 
Göteborg)?

 Hur märker du att något plagg är modernt? 

 Hur identifierar du modetrender förutom att läsa modetidningar, hur vet du vad som 
“gäller”? 

 Är det senaste modet något du alltid hänger på? Eller måste det passa din stil? 

 Vilken media är den mest trovärdiga för dig gällande mode: Tv? Modetidningar, 
bloggare? Självständig internet research? Övrigt? 

 Är det viktig att kläderna är tilltalande och passar dig eller är det varumärkets image 
(designers namn, någon känd som väljer att bära det t.ex.. bloggare, skådespelare, 
trendsättare, sångare) som spelar roll? 

 Vilka butiker/kläder/märken är dina favoriter och varför? 

 om du följer inte trender slavisk: vem/vad inspirerar dig? vilka designers osv...

 följer du modetrender gällande färger, material? varför?
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Bilaga 2

Kvinnor och ålder - utgifter i kronor per person år 2009 

Kvinnor

0-12 13-19 20-29 30-49 50-64 65- Alla

Antal medverkande personer 581 361 266 906 464 316 2 894

Beräknad populationsstorlek 582 820 434 170 581 430 1 224 740 882 550 677 100 4 382 820

±45 510 ±47 310 ±60 270 ±64 210 ±71 310 ±59 360 ± 102 560

UTEMÅLTIDER 240 2 010 2 360 2 800 1 890 710 1 820

±80 ±1 760 ± 600 ± 410 ± 420 ± 280 ± 240

ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även 
lättöl)

0 . 360 140 110 . 130

±0 . ± 220 ±70 ±80 . ±50

TOBAK 0 . 290 590 480 . 310

±0 . ± 160 ± 210 ± 200 . ±70

FÖRBRUKNINGSVAROR 660 1 170 1 970 1 580 1 160 680 1 250

± 150 ± 430 ± 610 ± 290 ± 340 ± 310 ± 150

Personlig hygien 640 1 130 1 900 1 510 1 130 670 1 200

± 140 ± 420 ± 600 ± 280 ± 340 ± 310 ± 150

HUSHÅLLSTJÄNSTER 240 1 110 1 850 2 760 2 030 1 510 1 800

± 140 ± 490 ±1 090 ± 770 ± 600 ± 430 ± 300

Övriga tjänster 240 1 070 1 730 2 650 2 030 1 510 1 750

± 140 ± 490 ±1 070 ± 740 ± 600 ± 430 ± 290

KLÄDER OCH SKOR 4 230 5 930 8 100 9 090 6 390 5 210 6 860

± 680 ±1 190 ±2 170 ±1 870 ±1 240 ±1 180 ± 690
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Kläder 3 260 4 560 6 540 7 200 5 220 4 220 5 470

± 590 ± 900 ±1 780 ±1 520 ±1 000 ±1 020 ± 560

Utekläder 460 610 950 2 090 1 010 880 1 170

± 180 ± 300 ± 870 ±1 110 ± 490 ± 490 ± 360

Övriga kläder 1 670 3 110 3 820 3 740 3 300 2 360 3 110

± 390 ± 750 ±1 350 ± 640 ± 750 ± 670 ± 330

Underkläder 330 620 1 060 1 040 550 730 760

± 110 ± 190 ± 370 ± 210 ± 220 ± 230 ± 100

Accessoarer, hattar, mössor, vantar 
etc.

200 190 410 190 170 150 210

±80 ± 110 ± 350 ±80 ±90 ± 100 ±60

Skor 960 1 370 1 550 1 890 1 180 990 1 390

± 280 ± 590 ±1 180 ± 760 ± 580 ± 460 ± 310

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 270 680 860 3 430 3 600 2 830 2 340

± 110 ± 300 ± 330 ±1 720 ±1 250 ±1 080 ± 570

TRANSPORT 90 1 430 1 380 1 140 1 770 . 1 050

±60 ± 910 ± 710 ± 440 ±1 250 . ± 310

Drift av bil . . 470 390 . . 500

. . ± 400 ± 350 . . ± 280

Lokalresor, transporttjänster 70 660 910 610 540 120 490

±50 ± 370 ± 590 ± 200 ± 280 ±70 ± 120

FRITID OCH KULTUR 2 710 4 440 3 520 3 750 2 660 1 050 3 010

± 520 ±2 330 ±1 540 ± 900 ± 760 ± 410 ± 440

Lek, sport, hobby 1 710 1 480 1 460 1 240 830 . 1 110
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± 410 ± 650 ±1 140 ± 380 ± 500 . ± 230

Underhållning 150 510 300 240 280 200 260

± 110 ± 230 ± 160 ±80 ± 170 ± 150 ±60

Böcker, tidningar, TV-licens etc. 470 390 710 1 010 570 290 640

± 160 ± 150 ± 350 ± 530 ± 190 ± 200 ± 160

För samtliga skattningar i samtliga tabeller redovisas osäkerhetsintervallen, som under vissa 
förutsättningar kan tolkas som 95%-iga konfidensintervall. Ju större (bredare) intervall desto 
osäkrare skattning.

** I utgiftsgruppen Hushållstjänster ingår avgift till A-kassa och fackförening. Under 2008 har dessa 
uppgifter inte kunnat inhämtats från kontrolluppgiftsregister som tidigare utan har istället samlats in 
via kassaboksföring. Denna uppgift kan därför vara underskattad.

Samtidigt har många personer lämnat A-kassan och de som är kvar har fått ändrad avgift.

Källa: SCB


