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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva Karlstads universitets studenters 
klädbehov. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva en segmentering av studenterna samt skapa 
en förståelse för det kartlagda köpbeteendet utifrån sociologiska och ekonomiska teorier och 
perspektiv.   

Idén till den här uppsatsen uppstod delvis utifrån en förundran över vårt eget beteende när det 
gäller att köpa nya kläder.  Trots att vi egentligen har mer kläder än vi faktiskt behöver köper vi 
ständigt nya plagg. Hur kommer det sig att vi som ”fattiga studenter” väljer att lägga en del våra 
knappa resurser på just kläder, trots att vi egentligen inte behöver nya kläder? Frågan vi ställde 
oss var om det skulle kunna vara lika viktigt för andra studenter? Vi funderade också på om det 
då även skulle kunna finnas någon medveten eller omedveten avsikt bakom den klädstil som 
studenterna väljer?  

Med utgångspunkt från vårt syfte att ta reda på vad studenter vill uppnå med sin klädkonsumtion 
valde vi att göra en kvantitativ studie. Den kvantitativa studien har vi genomfört med hjälp av 
enkätfrågor.  

Vi har kommit bland annat kommit fram till att studenterna i vår undersökning kan delas in i fyra 
olika typer av konsumenter med varierande egenskaper. Vidare har vi kartlagt och beskrivit deras 
köpbeteende.     



 

3

 
Innehållsförteckning 
1. INLEDNING .................................................................................................................................................5 

2. BAKGRUND ................................................................................................................................................6 

2.1 PROBLEMBAKGRUND................................................................................................................................6 
2.2 PROBLEMDISKUSSION...............................................................................................................................7 

2.2.1 Problemformulering: .......................................................................................................................7 
2.3 SYFTE .......................................................................................................................................................7 
2.4 AVGRÄNSNINGAR.....................................................................................................................................7 
2.5 DEFINITIONER ..........................................................................................................................................7  

3. TEORI ...........................................................................................................................................................9 

3.1 KONSUMTIONENS BETYDELSE ..................................................................................................................9 
3.2  KÖPBESLUTSPROCESSEN........................................................................................................................11 

3.2.1 Problemupptäckt/ behov ................................................................................................................11 
3.2.2 Informationssökande......................................................................................................................12 
3.2.3 Utvärdering av alternativ ..............................................................................................................13 
3.2.4 Köpbeslut .......................................................................................................................................13 

3.3 INVOLVERINGSGRAD VID KÖPBESLUT.....................................................................................................14 
3.3.1 Hög involveringsgrad ....................................................................................................................14 
3.3.2 Låg involveringsgrad.....................................................................................................................15 

3.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR KÖPBETEENDET...........................................................................................16 
3.4.1 Personliga faktorer ........................................................................................................................16 
3.4.2 Sociala faktorer .............................................................................................................................16 
3.4.3 Kulturella faktorer .........................................................................................................................17 

3.5 SEGMENTERING ......................................................................................................................................17 
3.5.1 Segmentering efter personlighet ....................................................................................................18 
3.5.2 Begränsningar med personlighetsbaserade mätmetoder...............................................................19 

3.6 SAMMANFATTNING.................................................................................................................................19  

4. METOD .......................................................................................................................................................20 

4.1 METODVAL.............................................................................................................................................20 
4.2 RESPONDENTERNA .................................................................................................................................20 
4.3 ENKÄTGUIDE ..........................................................................................................................................21 

4.3 1 Behov uppstår ................................................................................................................................22 
4.3.2 Informationssökande......................................................................................................................23 
4.3.3 Utvärdering av alternativ ..............................................................................................................23 
4.3.4 Köpbeslut .......................................................................................................................................25 
4.3.5 Personliga variabler ......................................................................................................................25 

4.4 INTERVJUPERSONER ...............................................................................................................................25 
4.5 ANALYS AV INTERVJUERNA....................................................................................................................26 
4.6 VALIDITET OCH RELIABILITET ................................................................................................................27  

5. RESULTAT, ANALYS OCH TOLKNING..............................................................................................29 

5.1 RESULTATREDOVISNING.........................................................................................................................29 
5.2 ANALYS OCH TOLKNING .........................................................................................................................33 

5.2.1  Behov uppstår ...............................................................................................................................33 
5.2.2 Informationsökning........................................................................................................................36 
5.2.3 Utvärdering av alternativ ..............................................................................................................38 
5.2.4 Köpbeslut .......................................................................................................................................40 
5.2.5 Personliga variabler ......................................................................................................................41 

5.3 FAKTORANALYS .....................................................................................................................................42 
5.3.1 Analys och tolkning av våra typerna..............................................................................................42 
5.3.2 Våra typerna i jämförelse med “The 4C”......................................................................................43 



 

4

 
5.3.3 Andra typer ....................................................................................................................................44 

6. SLUTDISKUSSION ..................................................................................................................................45 

6.1 SLUTSATSER OM STUDENTERS KLÄDKONSUMTION OCH KÖPBETEENDE ..................................................45 
6.2 Uppsatsens trovärdighet ...................................................................................................................48  

Källförteckning 
Bilagor 



 

5

  
1. INLEDNING  

Uppsatsens inledning syftar till att ge läsaren en förståelse för uppsatsens grundidé och 
tillkomst. 

 
Varför skriva en uppsats om kläder? Vad kan vara så intressant med något så trivialt som några 
ihopsydda tygbitar? Idén till den här uppsatsen uppstod delvis utifrån en förundran över vårt eget 
beteende när det gäller att köpa nya kläder.  Trots att vi egentligen har mer kläder än vi faktiskt 
behöver köper vi ständigt nya plagg. Våra garderober är överfyllda av både mer eller mindre 
lyckade klädinköp. Vi som uppsatsskribenter insåg även att vi har olika syften med de kläder vi 
väljer. Vi har olika tillhörighetsbehov och olika intressen. Detta speglar vårt sätt att se på kläder 
och därmed vårt konsumtionsbeteende. En ytterligare orsak till att vi intresserade oss för detta 
område var att vi upplevde att många av studenterna på universitetet, speciellt 
ekonomistudenterna som vi själva tillhör, verkar köpa både dyra och mycket nya kläder, det vill 
säga snabbt anammar nya trender när de väl kommer. Vi vart nyfikna på om detta 
överhuvudtaget kunde vara en riktig iakttagelse. Hur viktigt är nya kläder för en individ generellt 
och för studenter vid Karlstads universitet i synnerhet? Hur mycket pengar spenderas på kläder 
och av vilken anledning uppkommer ett behov av att köpa nya kläder hos studenterna? Vi 
funderade också över hur livsstil och klädstil egentligen hänger ihop. Om det finns något 
konsumtionsmönster bland studenterna och om det i så fall hänger ihop med personliga faktorer 
så som ålder, kön och personliga värderingar. Även social tillhörighet skulle kunna ha en 
påverkan på de klädval som en individ gör. Grunden till vår uppsatsidé vilar därmed på en 
fascination över ett beteende som många har men inte är medvetna om. Detta kan 
marknadsförare troligtvis mycket väl anspela på och utnyttja flitigt. Om det är bra eller dåligt, 
etiskt eller oetiskt är inte upp till oss att bedöma. Den här uppsatsen handlar om att karlägga 
studenters konsumtionsbeteende, avsikter och värderingar vad det gäller klädval.           
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2. BAKGRUND  

Vi kommer i detta avsnitt beskriva problembakgrunden till vårt studieobjekt samt föra en 
problemdiskussion kring de frågor som uppsatsen ämnar att besvara. Därefter kommer syfte, 
frågeställningar samt avgränsningar att presenteras. 

 

2.1 Problembakgrund 
Enligt Sko- och Textilhandlarnas (Stil) blixtindex ökade försäljningen inom klädhandeln med 7,5 
procent under april jämfört med motsvarande månad förra året, mätt i löpande priser 
(www.di.se). Totalt sett verkar försäljningen inom klädhandeln ökat. Vad kan detta ökande 
klädbehov beror på? Varför spenderas det så mycket pengar på något så olönsamt som kläder? 
Är vi idag överlag mer fixerade vid vad vi kan och inte kan köpa för våra pengar? De flesta 
människor behöver kläder för att kunna värma och skyla sin kropp. Hur många plagg en person 
kan köpa och i vilken prisklass de kläderna ligger beror på individens inkomst, personliga 
värderingar och egenskaper. En hypotes som vi ställer i den här uppsatsen är om det finns någon 
bakomliggande syfte med en individs klädval. Styr de personliga egenskaperna den tänkta 
avsikten?   

En av konsumtionens teoretiker, Veblen, betonade konsumtionens sociala uttrycksfullhet. Med 
det menas att människor har avsikter med sin konsumtion utöver den direkt 
behovstillfredställande (Sellerberg, 1994). Det vill säga att det finns en mer komplicerad 
anledning till varför någon skulle välja att köra sin lyxiga sportbil till jobbet fast att denne person 
antagligen skulle kunna ta sig dit med vilken annan bil som helst. Det samma gäller våra val av 
kläder. Varför väljer människor en viss sorts kläder framför andra? En varm jacka till exempel 
skyddar oss inte bara mot kyla, den ingår också som en del i vårt konsumtionsspråk. Med våra 
kläder sänder vi ut budskap till vår omgivning om hur vi önskar att vi vill bli uppfattade. Vi kan 
med våra kläder signalera vilka vi kanske önskar att umgås med och vilka värderingar som vi vill 
blir förknippade med. Det finns således med största sannolikhet en eller flera bakomliggande 
avsikter med de klädval vi gör, förutom att de kläderna vi väljer är praktiska eller värmande, för 
ofta är de precis det motsatta. Den rådande trenden och samhällets ideal bestämmer hur vi ska se 
ut och dessa faktorer tar ingen hänsyn till om skorna är fotriktiga eller om byxorna är bekväma. 
Ska man vara fin får man lida pin som det heter.   

Vilka avsikter som driver människan till att göra sina klädinköp beror sannolikt på våra 
personliga egenskaper som vi har. En slätstruken person handlar sannolikt inte extravaganta, 
färgglada och iögonfallande plagg. Den pompöse statussträvaren handlar troligen enbart de 
dyraste och mest exklusiva märkena och den miljömedvetne livsnjutaren handlar kanske på 
secondhand eller syr själv. Kläderna vi bär på vår kropp signalerar vilken grupp vi tillhör och 
samtidigt vilken eller vilka grupper vi inte vill tillhöra. Med våra kläder kan vi tyst uttrycka våra 
personligheter, åsikter och värderingar. Människan marknadsför sig själv och sin personlighet 
genom sina val av kläder. Vi spenderar olika mycket pengar på de kläder vi köper, och de kläder 
vi faktiskt köper har en nära koppling till omgivningens uppskattningar och bedömningar 
(Sellerberg, 1994).   

Vi kommer i den här uppsatsen bland annat utgå ifrån den så kallade ”The 4C-modellen”. Young 
och Rubicam (Fill, 2002) utvecklade modellen i slutet av 1980 talet och den handlar om ett 
identifierande av fyra olika kategorier av konsumenter. Med hjälp av Young och Rubicams 
modell kommer vi segmentera Karlstads universitets studenter för att sedan försöka avgöra vilka 

http://www.di.se
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faktorer det är som driver dem till sina klädinköp. Modellen utgår ifrån segmenteringsmetoden 
”Trait teorin” där det är personligheten hos konsumenten som mäts. Genom att identifiera 
speciella, personliga, egenskaper som konsumenterna har tas en profil fram och en segmentering 
av marknaden kan ske.  

2.2 Problemdiskussion 
Om vi utgår ifrån att varje människas handlande har en avsikt, så blir människans konsumtion, i 
vårt fall kläder, ett aktivt val, ett aktivt inköp eller ett sätt att uppnå någonting önskvärt. Veblen 
(ref. från Sellerberg, 1994) menar att människan är aktiv och att hennes handlingar därmed har 
ett syfte. Även om avsikterna ofta kan ifrågasättas så är de är nog så viktiga för att förstå varför 
vi klär oss som vi gör. Om människorna med sina kläder vill säga något om vilka slags personer 
de är, borde klädinköpen styras av de personliga egenskaper som var och en av oss äger. För 
någon handlar det kanske om att uttrycka ett politiskt ställningstagande, för någon annan en 
specifik grupptillhörighet. Egenskaperna vi har styr därmed våra konsumtionsavsikter.   

Detta ställningstagande, att egenskaper styr avsikter, blir viktig då vi som tidigare nämnt i 
uppsatsen bland annat kommer att utgå ifrån en segmenterings modell som kallas ”The 4C”. Om 
vi lyckas identifiera ett segment som konsumerar efter ett speciellt ”egenskapsmönster” kan vi 
kanske också få svar på vad som driver dem till att konsumera. Vad vill man uppnå med sin 
konsumtion? Varför vill man klä sig vackert, modernt eller mycket iögonfallande? Veblen ansåg 
att konsumtion syftade på att väcka omgivningens beundran eller helst avund – ”jag vill märkas 
för att skapa avund” (Sellerberg, 1994, sid. 4). Varför annars betala runt 12500 kronor för något 
så simpelt som en handväska eller för ett par skor?  

2.2.1 Problemformulering:  

 

Kan studenters klädbehov spegla deras faktiska köpbeteende och i så fall förstås utifrån 
ett sociologiskt och ett ekonomiskt perspektiv?  

 

Hur kan vi segmentera Karlstads universitets studenter för att kunna avgöra vilka faktorer 
det är som driver dem till sina klädinköp?  

2.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att kartlägga och beskriva Karlstads universitets studenters klädbehov. 
Vidare syftar uppsatsen till skapa en förståelse för det kartlagda köpbeteendet utifrån 
sociologiska och ekonomiska perspektiv och teorier samt att genomföra en segmentering av 
studenterna.   

2.4 Avgränsningar 
Vi kommer i uppsatsen endast rikta vår enkätundersökning till Karlstads universitets studenter.   

2.5 Definitioner  
Meningen med en definition av ett begrepp är att det då blir möjligt att avgränsa det från allt 
annat, definitionen visar på vad som menas med just det här begreppet. (Hansen och Orban (red.) 
2002).  
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Behov enligt den svenska Nationalencyklopedins ordbok beskrivs som ett inneboende krav på 
upphävande av viss brist, verklig eller upplevd. Begreppet behov används inom fysiologin och 
psykologin för att förklara människors och djurs målinriktade beteenden. Behoven kan vara dels 
biologiskt och dels psykologiskt eller socialt betingat (Aléx, 2003).   
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3. Teori  

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska referensram som använts för att uppnå vårt syfte 
samt besvara vår problemformulering. Som en av våra teoretiska grundpelare för såväl 
utformningen av enkätguiden i metoden och som för vårt analysarbete ligger 
köpbeslutsprocessen.   

3.1 Konsumtionens betydelse 
Med konsumtion menas slutlig förbrukning av varor och tjänster i syfte att tillfredställa olika 
människors behov (Eklund, 2002). Det nutida samhället är på många sätt ett konsumtionsinriktat 
samhälle. Konsumtionstakten har enligt Giddens (2003) stigit mycket under de senaste tjugofem 
åren. I de industrialiserade länderna ökar konsumtionen varje år med 2,3 procent per individ. Det 
finns många som kritiserar en samhällssyn som präglas av konsumtion och dess allt mer ökande 
betydelse för den enskilde individen. Sellerberg (1994) presenterar några av de teser som finns 
om konsumtion på gott och ont.  

Sellerberg (1994) menar att den moderna människans möjlighet att skaffa sig konsumtionsvanor 
har förändrat människans mentalitet på ett negativt sätt. Det vill säga, konsumtionssamhället har 
skapat konsumtionsorienterade människor som riktar sina tankar och sina intressen helt åt att 
konsumera. ”Ägandets förbannelse” som Papanek (ref. från Sellerberg 1994) kallar det innebär 
”…att man själv kan ägas av sina saker istället för att äga dem”. Människan blir underkastad 
tingen, det sker ett identifierade med det materiella. ”Människan formas av sin omgivning, av det 
samhälle i vilket hon växer upp och lever. Om detta samhälle domineras av den kommersiella 
konsumismens ideal, av säljarens reklam och annan köppåverkan, formas människorna som 
växer upp i det lätt till konsumister, vars centrala livsinnehåll koncentreras till köpandet och 
ägandet av nya varor” (Adler-Karlsson ref. från Sellerberg 1994, sid. 168). Enligt detta synsätt 
blir hela vår existens endast meningsfullt om vi har möjlighet att konsumera. Ytterligare en 
kritiker till konsumtionssamhället är Erich Fromm som beskriver konsumtionsmänniskan -
”homo consumens”. Han menar att denna människotyp skapats av ekonomiska skäl, som till 
exempel masskonsumtion som stimulerats och manipulerats av reklamen. Nutidsmänniskan 
enligt Fromm har fått en obegränsad hunger efter mer och mer konsumtion.  Ur det perspektivet 
kommer vi aldrig bli nöjda någon längre tid med det vi köper utan kommer att fortsätta 
konsumera för att försöka stilla vår köphunger. Det är själva känslan av att konsumera som ger 
oss tillfredställelse och inte produkterna i sig som vi köper.   

Det välbehag som infinner sig när vi handlar är en flyktig känsla och en känsla som snabbt 
svalnar. Vidare menar Sellerberg (1994) att människornas konsumtionsönskninar inte är deras 
egna utan manipulerade genom massmedia. Sellerberg refererar till en essä skriven av 
fransmannen Henri Lefebvre ”Bureaucratic society of controlled consumption”. Lefebvre menar 
att vi pendlar mellan förnöjelse och missnöje, två tillstånd som båda skapas av 
manipulationsmedoder. Han menar att det finns en retorik i massmedia som på ett effektivt sätt 
styr människornas tillfredsställelse såväl som missnöje.   

En tes som Sellerberg tar upp är att ”människorna går emot sin egen personlighet och sina egna 
tidigare värderingar och anpassar sig – utåt sett – till konsumtionssamhället” (Sellerberg, 1994, 
sid .171).  Ahrne beskriver människornas anpassning till konsumtionssamhället ur Goffmans 
begrepp ”rolldistans” det vill säga att man spelar en roll eller flera roller utan att egentligen tro 
på dem. Ahrne menar att människan inte anpassar sig utan spelar ett spel utåt som han tror har 
negativa konsekvenser i det långa loppet (Sellerberg, 1994). Den skiktning som finns i samhället 
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idag mellan och inom olika klasser beror sannolikt på skillnader i livsstil och konsumtion. 
Expansionen av tjänsteekonomin och underhållnings - och fritidsindustrin speglar till exempel en 
ökad tyngd på konsumtion i de industrialiserade länderna. Syftet i konsumtionssamhället är att 
skaffa sig materiella tillgångar och nyttigheter (Giddens, 2003). Enligt Giddens är 
konsumtionssamhället ett massamhälle där klasskillnader blir tydliga genom olikheter i livsstil 
och ”smak”.    

Men det finns även positiva aspekter med konsumtionssamhället. Det för till exempel med sig 
möjligheten för varje individ att själv kunna välja sin egen livsstil. I och med detta har 
konsumtionen kommit att få en större identitetsskapande betydelse. Individen integrerar aktivt 
med den sociala ordningen. Det handlar om kontroll. Individen väljer, arrangerar och ”vinklar” 
sitt sätt att vara, det vill säga kontrollerar sin situation. Det blir ett effektivt sätt att framhäva de 
positiva sidorna hos sig själv. Genom att producera mitt utåtvända jag kan jag ordna min tillvaro 
så att den får mening för mig. Det vill säga aktiva ansträngningar för att göra min tillvaro 
meningsfull, jag väljer därför är jag. Vidare har det ökande materiella välståndet givit fler 
själförtroende och tillit inför framtiden (Sellerberg, 1994). Sellerberg refererar till Hoggart 
(1973) som menar att välståndet ökar människornas upplevelser av att göra sina egna 
individuella val. Ökande konsumtionsnivåer gör att människor får det bättre än tidigare. 
Konsumtionen har samband med den ekonomiska utvecklingen. Det vill säga i takt med att 
levnadsstandarden höjs har människor råd med mera kläder, personliga saker och så vidare 
(Giddens, 2003). Ökad köpkraft medför i sin tur även att företagen kan sälja mera, vilket leder 
till att de därför behöver anställa fler – varpå köpkraften stiger ytterligare. Detta genererar i ännu 
mera konsumtion och investeringar och så rullar det på (Eklund, 2002).   

I vår vardag ställs vi inför en rad olika konsumtionsbeslut till exempel - behöver jag verkligen 
köpa nya kläder. Besluten kompliceras av att det ofta finns mycket att välja mellan (Kotler & 
Armstrong, 1993). Två av människans önskningar är enligt sociologen W.I Thomas, önskan om 
trygghet och säkerhet och önskan om att göra nya erfarenheter. Människan är nyfiken till sin 
natur och söker därmed variation i sin tillvaro. Vi byter bilar, bostad, kläder och frisyrer för att vi 
helt enkelt tröttnat på dem. Man vill ha något nytt när det man redan har blivit tråkigt. Sellerberg 
(1994) beskriver människans uttråkning som en mättnadsprocess. Vi har ett behov av omväxling, 
så trots att vi kan vara bundna i de vanor som vi skapat kan vi ändå vara intresserade av nyheter. 
Intresset för något nytt föds i det jag tidigare vet och kan. Det vill säga jag blir intresserad om jag 
kan förstå det nya utifrån mina tidigare kunskaper och normer. Genom det nya jag ser runt 
omkring mig ter sig det jag redan har som snabbt inaktuellt. Varje föremål har en begränsad 
livslängd. På grund av det nya som dyker upp runt omkring mig kommer föremålet att ersättas 
långt innan dess livslängd är slut. Albinsson (ref. från Sellerberg, 1994) menar att tingen har tre 
liv, det första är det fysiska. Det fysiska livet tinget har beror på hur länge det håller. Det andra 
livet är det ekonomiska, som varar så länge som det inte blivit lönsamt att byta ut sitt gamla ting 
mot ett nytt. Och det tredje livet är det psykologiska, vilket är det kortaste. Tinget byts ut när jag 
tröttnat på det eller när det inte längre för min självkänsla, social prestige, kan ha det kvar.   

Vad det gäller produkter så som kläder spelar pris, färg och passform stor roll om ett köp ska ske 
eller inte, men även subjektiva variabler såsom individens inlärda attityd mot vissa typer av 
klädesplagg avgör köpbeslutet. Produkter kan delas in i fyra typer av produktkategorier: Den 
första kategorin är shoppingvaror, vilka är produkter som konsumenten skaffar sig kunskap om 
innan denne fattar beslut om vilket alternativ som hon/han väljer. Ett exempel på en 
shoppingvara är kläder. Beslut om att inhandla en shoppingvara är antingen baserat på varans 
attribut eller på dess pris. Köper konsumenten varan därför att den har den, enligt konsumenten 
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själv, bästa kombinationen av attribut och egenskaper så är beslutet attributbaserat. När attributen 
är likvärdiga väljer konsumenten den vara som är billigast och valet är då prisbaserat. Den andra 
produktkategorin är specialprodukter som är varor av särskilda märken som konsumenten är lojal 
mot och är villig att betala ett högre pris för gentemot konkurrerande produkter. Typiska 
specialprodukter är bilar, fotoutrustning, och kostymer. Första gången en konsument köper en 
specialprodukt lägger denne ner mycket tid på informationssökning för att hitta det märke som 
känns bäst. Efter köpet lägger även konsumenten ner mycket tid på att söka bekräftelse på att det 
köp denne valt är det ”rätta”. De andra två produktkategorierna är dagligvaror och så kallade 
osökta varor (Kotler & Armstrong, 1993). Oavsett vilken produktkategori det handlar om så 
kommer konsumenten att genomgå en rad steg i köpbeslutsprocessen.   

3.2  Köpbeslutsprocessen 
Köpbesluten innefattar alltifrån att identifiera behov till att skaffa information om utbudet, 
utvärdera alternativ och fatta beslut, samt att köpa och slutligen konsumera produkten. Vissa köp 
och konsumtionsbeslut är mycket komplexa och föregås av omfattande informationssökning och 
utvärdering. Andra beslut är mer vanemässiga och gäller huvuddelen av våra vardagsbeslut. 
Köpbeteende modeller är ett hjälpmedel för att beskriva de olika momenten i 
köpbeslutsprocessen, processen startar långt innan själva köpbeslutet och fortsätter lång efter 
(Kotler & Armstrong, 1993).  Vi har i den här uppsatsen valt att inte fokusera på det sista steget i 
processen, efterköpsbeteende, och kommer därför inte att behandlas vidare. Nedan presenteras 
modellen.     

3.2.1 Problemupptäckt/ behov 
Här upptäcker kunden ett problem. När problemet blir tillräckligt stark blir det ett behov. Detta 
är grunden för all försäljning, man säljer inte produkter utan även en lösning på problemet. En 

Informationssö
kning 

Utvärdering av 
alternativ 

Köpbeslut 

(Efterköpsbete
ende) 

Problemupptäc
kt/Behov 
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människa kan ha många olika typer av behov vilka är uppdelade i biologiska och psykologiska. 
Biologiska behov är exempelvis hunger och törst och psykologiska behov handlar om saker som 
till exempel tillhörighet och uppskattning. Behovet kan uppkomma genom inre stimuli när en 
persons normala behov; hunger, törst och så vidare höjer sig till en nivå så att det uppstår ett 
behov (Kotler & Armstrong, 1993). I ett kallt land som Sverige uppkommer ett behov av att 
införskaffa värmande kläder som till exempel vantar, mössor och tjocka tröjor. Behovet att hålla 
sig varm uppkommer då via inre stimuli. Ett behov kan också uppkomma genom yttre stimuli 
exempelvis vänner som påverkar (ibid). För att passa in i sitt sociala sammanhang krävs vissa 
typer av attiraljer eller rekvisita. Att ha den rätta och passande klädstilen hjälper individen att 
känna tillhörighet med sin grupp. Om rekvisitan, det vill säga kläderna, är fel eller omoderna 
kommer individen att känna ett behov av att köpa nyare och modernare kläder. Behovet har i det 
fallet väckts utav yttre stimuli, det vill säga gruppens normer och åsikter.  

Vidare hävdar Kotler och Armstrong (1993) att de psykologiska faktorerna kan delas in i fyra 
typer av faktorer, de är följande;  

 

Motivation  

 

Handling 

 

Inlärning  

 

Attityd  

Den första faktorn är motivation eller viljan att tillfredställa behov. De flesta behov är inte starka 
nog att motivera en person att komma dit denne vill. Motivation uppstår alltså inte förrän de 
grundläggande behoven är tillfredställda. Eftersom vi i Sverige till största del har täckt våra 
grundläggande behov finns det i så fall en motivation hos oss till en klädkonsumtion utöver det 
allra nödvändigaste. När personen har skapat sig motivation så är denne redo att handla vilket är 
den andra faktorn. Hur personen agerar påverkas av dennes perception av situationen, det vill 
säga personens handling är beroende av dennes tolkning av situationen. Perceptionen är 
processen som visar hur människor väljer, organiserar och tolkar information för att få en 
meningsfull bild av världen. En person som redan har en varm jacka kan köpa en ytterligare 
jacka för att ha något att byta med. En jacka uppfyller då det grundläggande behovet av att hålla 
sig varm medan två jackor till exempel även uppfyller ett socialt behov av att inte verka fattig 
eller omodern. Den tredje faktorn är inlärning enligt Kotler och Armstrong (1993), alltså en 
persons beteende beror på vad denne lärt sig tidigare. Om en person till exempel köper kläder av 
ett visst märke och är nöjd med dessa är chansen väldigt stor att personen köper samma märke 
nästa gång det blir dags för köp. Den sista faktorn är uppfattning av attityder, den känsla som en 
person har om något och dennes utvärdering och känslor för produkten. De psykologiska 
faktorerna har marknadsförare inte så stor chans att påverka om de inte har väldigt god 
kännedom om hur den mänskliga processen är och hur denna genomgår förändringar gällande 
attityder och beteende. När konsumenten upptäckt ett behov eller ett problem börjar denne söka 
information beroende på risken denne är villig att ta (ibid).  

3.2.2 Informationssökande  
Informationen vi behöver vid köpet är beroende på risken vi tar. Informationen kan hämtas från;  

 

Personliga källor; familj, vänner, bekanta och grannar  

 

Kommersiella källor; reklam, försäljare 
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Allmänna källor; massmedia och kundorganisationer  

 
Upplevda källor; erfarenheter av produkten eller liknande, undersökning av produkten  

Överlag så mottar konsumenten den mesta informationen från kommersiella källor, de som är 
kontrollerade av marknadsförare (Kotler, 1997). Genom olika modemagasin förmedlas 
mycket av designers och diverse klädkedjors olika märken och klädutbud. Dels finns rena 
reklamannonser för olika märken och dels tidningarnas egna modereportage som kan 
innehålla i princip vilka märken som helst. Genom de olika reportagen som visas i 
tidningarna blir presumtiva konsumenter uppmärksamma på vilken stil som är modern och 
inne, i vilka olika prisklasser de kan hitta liknande plagg (om de riktigt exklusiva märkena 
upplevs för dyra) och kanske viktigast av allt var de olika köpställena finns att hitta. Dessa 
reportage är troligen inte kontrollerade av marknadsförare så som Kotler nämner men utgör 
troligtvis en mycket effektiv påverkan trots detta. Ett annat exempel på hur kraftig 
kommersiell medias genomslagskraft troligtvis är, är designers heta önskan om att se just 
sina kläder på Hollywoods stjärnor och kändisar. Många kläddesigners slåss om att få se  just 
sin kreation ”walking down the red carpet”. Trots dessa stora kommersiella 
informationskällor som når många klädkonsumenter anser Kotler (1997) att de mest effektiva 
källorna ändå är de personliga. Kommersiella källor informerar normalt bara menar han, 
medan de personliga källorna också utvärderar produkten.  

    

3.2.3 Utvärdering av alternativ  
Efter insamlandet av information börjar konsumenten utvärdera de alternativ som finns (Kotler, 
1997). Som tidigare nämnts finns det ett mycket stort utbud av olika typer av kläder. 
Konsumenten använder informationen som samlats in genom dels kommersiella och dels 
personliga källor för att välja mellan olika klädmärken. Det skiljer sig mellan objektiva 
produktegenskaper så som färg, pris, kvalitet och subjektiva produktegenskaper som till exempel 
visst märke och grad av status som kläderna skulle kunna ge. I vissa fall räknar konsumenten ut 
vilket alternativ som är det bästa genom att tänka logiskt. Andra gånger använder de sig av 
intuition och impulsköp (ibid). Ett plagg av ett visst märke kanske går att hitta billigare på en 
secondhandbutik eller under mellandags-REA vid jul. Hittar inte individen det plagg som denne 
letade efter från början eller att det kanske inte passar storleksmässigt, kanske något annat faller 
denne i smaken istället. Ett köpbeslut fattas i vilket fall.  

3.2.4 Köpbeslut  
Efter det att alla alternativ har utvärderas tar konsumenten slutligen ett köpbeslut. Desto större 
risken är desto längre tid tar beslutet (Kotler & Armstrong, 1993). Enligt Kotler (1997) tar en del 
konsumenter sina köpbeslut helt själva, andra vänder sig till familj och vänner för råd. Om en 
individ är säker på sig själv eller åtminstone säker på sin klädstil behövs antagligen inte någon 
rådgivning från andra personer. Att besluta sig för att köpa ett plagg vars pris egentligen inte 
överensstämmer med dess kvalitet eller graden av hantverkarskicklighet kan kännas som ett 
risktagande. Ofta när det handlar om dyra kläder, väskor eller skor är det själva märket som är 
det egentligt kostsamma. Man betalar för själva logotypen. Plagget har egentligen inte en högre 
kvalitet och kommer troligtvis inte hålla speciellt mycket längre än ett billigare alternativ. 
Dessutom blir ett dyrt märkesplagg lika fort inaktuellt och omodernt som ett billigt. Enligt Kotler 
och Armstrong (1993) kan köpbeslutet även påverkas och ändras i sista sekund av oväntade 
faktorer. Om till exempel den väntade inkomsten, det värderade priset eller den väntande 
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fördelen som produkten/plagget ska ge inte stämmer med verkligheten kommer köp att utebli 
eller uppskjutas till en obestämd framtid.   

3.3 Involveringsgrad vid köpbeslut 
En individs grad av engagemang för klädinköp varierar. Beroende på om involveringsgraden är 
hög eller låg ser vägen till ett köpbeslut annorlunda ut. Hög respektive låg involveringsgrad 
presenteras nedan under 3.3.1 och 3.3.2. Under varje stycke ges en inledande och förklarande 
text och sedan visas stegen i beslutsprocessen i en illustrerande figur.  

3.3.1 Hög involveringsgrad 
Individer som har en hög involveringsgrad vid sina val av produkter går igenom ett antal tänkta 
steg. Stegen visas i modellen nedan. När det handlar om ett köpbeslut där involveringsgraden är 
hög, upplevs risktagandet för konsumenten även som hög (Fill, 2002). Kläder tillhör en 
produktgrupp där risken är relativt liten. Men om det handlar om mycket pengar och det är ett 
köp som inte går att återkalla (till exempel ett plagg som är nedsatt i pris) är risken ändå kännbar 
för konsumenten.  Informationssökandet är en mycket viktig del vid en beslutsprocess där 
involveringen är hög. Vid ett köpbeslut som innebär en hög involveringsgrad samlas en stor del 
information in. En attityd om produkten skapas innan individen bestämmer sig för att prova 
produkten det vill säga besluta sig för att köpa den (ibid). Först efter noga betänksamhet kommer 
alltså klädköpet eventuellt att ske. Eftersom individerna är mycket motiverade vid sådana köp 
blir informationen aktivt sökt, bearbetad och utvärderad. Många media-källor finns att tillgå som 
till exempel massmedia eller muntlig kommunikation med säljare. Säljarens roll är mycket viktig 
eftersom det är de som för konsumenten närmre produkten, förhoppningsvis kan säljaren 
demonstrera produkten vilket skapar en närmre kontakt mellan konsumenten och produkten 
(ibid). I en klädbutik är det framför allt butiksbiträdet som så att säga driver på konsumenten 
genom att på ett uppmuntrande sätt upplysa denne om den goda passformen, hur nytt och 
modernt plagget är och hur prisvärt det faktiskt också råkar vara. Inte allt för sällan kan 
kommentarer som –”jag har en precis likadan tröja själv, jag är så nöjd” förekomma allt för att 
förmå konsumenten att snabbare fatta ett köpbeslut. Att komma så lång att faktiskt prova en vara 
eller ett nytt märke kan leda fram till vad Fill (2002) kallar för långsiktigt beteende vilket också 
är det sista steget i modellen. Långsiktigt beteende är egentligen målet med all marknadsföring, 
och kommer att ske om produktens kvalitet möter individens förväntningar som denne skapat sig 
utifrån sitt omfattande informationssökande (och säljarens uppmuntran).      
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Figur 2. High-involvement decision-making process (Fill, 2002, sid. 101).  

3.3.2 Låg involveringsgrad 
Vid ett presumtivt köp där involveringsgraden för individen är låg sker 
informationsinhämtningen på ett passivt och ofrivilligt sätt. Informationen som individen får blir 
här endast en märkesidentifikation och bearbetas eller utvärderas inte speciellt (Heath, 2000, ref. 
från Fill, 2001). Individer som har en låg grad av involvering i sina köpbeslut söker inte själva 
efter information om produkten. Därför är det nödvändigt att upprepa marknadsföringen kring 
produkten för att skapa en tydligare association mellan märke och produkt. Detta skulle kunna 
gälla vissa typer av märken på klädmarknaden. Till exempel där målgruppen kanske inte är så 
intresserad av att hänga med i det senaste utan mer söker kläder som de känner till och som är 
”säkra kort”. Långsiktigt beteende är en funktion av reklam, produktkvalitet och graden av 
lojalitet som associeras med ett visst märke. Stegen i den process som förekommer vid låg 
involveringsgrad ser ut som följer:                

Figur 3. Low-involvement decision-making process.  

Medvetenhet  

Extern info-
sökning 

Attityd/intent
ion 

Test/experim
entera 

Långsiktigt 
beteende 

Medvetenhet 

Kort intern  
Info-sökning 

Inställning/fr
amtids inst.  

Test/experim
entering 

Långsiktigt 
beteende 



 

16

 
3.4 Faktorer som påverkar köpbeteendet 
Personliga, sociala och kulturella faktorer är tre element som påverkar konsumenters 
köpbeteende. Utifrån dessa faktorer skapas ett individuellt köpbeteende. Nedan presenteras dessa 
tre faktorer.  

3.4.1 Personliga faktorer  
De personliga faktorerna för en individ är ålder och stadier i livscykeln, det vill säga de faser 
som en person går igenom i sitt liv. Konsumenter förändrar hela tiden sitt köpbeteende. Smak för 
kläder, möbler och mat förändras med konsumentens ålder. Även konsumentens resurser, hur 
mycket tid och pengar som personen har, dennes motivation och involvering samt kunskap är 
personliga faktorer (Kotler & Armstrong, 1993).  När en person är barn är det framför allt 
föräldrarna som bestämmer vilken sorts kläder som denne ska ha på sig. När samma person blivit 
tonåring har föräldrarna inte lika stor makt i vad som ska inhandlas trots att det är dem som står 
för kostnaden. Tonåringen befinner sig i en fas där kompisarnas åsikter, det vill säga den sociala 
kontexten, blivit normerande och utgör ofta beslutsgrund för vilken klädstil som råder. Så 
småningom utvecklar individen en relativ självständig klädsmak och står troligtvis för sin egen 
klädkonsumtion. Klädstilen bestäms nu kanske utifrån den klädkod som personens yrke 
förutsätter och en identifikation av jaget sker utifrån detta. Efter en tid kommer kläderna, låt säga 
kostymen för en advokat, att ingå i den nödvändiga rekvisitan som individen använder sig av för 
att kunna spela sin roll som advokat på ett trovärdigt sätt. Omgivningen förväntar sig att denne 
advokat har kostym och inte joggingbyxor och T-shirt på sig på jobbet. Kläderna hjälper 
omgivningen att skapa sig en uppfattning om vad för slags person eller personlighetstyp de har 
att göra med.   

3.4.2 Sociala faktorer 
En grupp är enligt Kotler och Armstrong (1993) två eller flera personer som påverkar varandra 
för att åstadkomma individuella eller gemensamma mål. Exempel på dessa grupper är 
medlemsgruppen, referensgruppen samt aspirantgruppen. Medlemsgruppen utgör en grupp som 
en person tillhör och som direkt påverkar dennes beteende, det kan vara till exempel familj, 
vänner och grannar. Gruppen som en individ tillhör förväntar sig att denne klär sig på ett sätt 
som är accepterat inom gruppen. Referensgrupp är en grupp i en persons omgivning som denne 
vill tillhöra och som på så vis fungerar som jämförelse eller referens. Denna grupp har använts 
av många marknadsförare som källa för att hitta information om kunden. Aspirantgrupp är en 
grupp som personen jämför sig med och gärna vill tillhöra men som hon eller han av någon 
anledning inte kan tillhöra, till exempel för att gruppen består av tv- eller sportstjärnor. 
Aspirantgruppen är personer vilka konsumenten inte har någon kontakt ansikte mot ansikte med 
utan bara ser på tv eller på sin höjd på andra sidan gatan. Denna grupp har använts flitigt av 
marknadsförare i olika reklamsammanhang. Att använda kändisar i sin reklam är ett bra sätt att 
locka till sig konsumenters intresse eftersom många tänker ”om hon/han som är känd använder 
det så måste det vara bra”. Marknadsföringen av kläder idag verkar anspela oftare på 
aspirantgruppen än på medlemsgruppen. Förr var det till exempel vanligare med den ”perfekta” 
familjen som norm, som figurerade på reklampelarna och i reklamannonserna, nu är det snarare 
de kläder som filmskådisar, popmusiker och idrottstjärnor föredrar som skapar och sätter olika 
trender hos den stora massan. I många modetidingar (oftast de som riktar sig till den lite yngre 
målgruppen) finns inslag som ”så skapar du Brittney Spears-looken” eller ”här köper 
kändisarna det senaste modet”.  Med hjälp av aspirantgrupper styr marknadsförare målgruppen 
mot ett lönsamt konsumtionsbeteende.  
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3.4.3 Kulturella faktorer  
Kulturella faktorer är de faktorer som utgör den bredaste och djupaste påverkan på köpbeteendet. 
Det inkluderar grundvärderingar, uppfattningar, preferenser och beteende som en person får från 
sin familj och omgivning. För att tillfredställa kunderna så bra som möjligt så kan 
marknadsförare dela upp kunderna efter social klass och subkultur. Social klass är människor i 
ett samhälle som i hierarkisk ordning är uppdelade i klasser efter sin status, det vill säga efter 
utbildning, inkomst och förmögenhet. För marknadsförare underlättar det att veta vilken social 
klass som konsumenten tillhör eftersom denne kan köpa en produkt bara för att de vet att den är 
omtyckt bland personer som tillhör en högre social klass. På samma vis kan även konsumenten 
undvika att köpa en produkt som denne vet kopplas samman med låg status. Subkulturer delar 
upp kulturer i mindre delar som baseras på liknande livserfarenheter såsom religioner och 
nationaliteter. Konsumenter lever i en komplex miljö och deras beslutsprocess är påverkad av 
kulturen de lever i. I vissa kulturer är det tillexempel vackert att vara tjock och i andra inte, vilket 
gör att det blir en stor kontrast. Subkulturerna är viktiga marknadssegment som många 
marknadsförare skräddarsyr sina produkter efter (Kotler& Armstrong, 1993).   

Människan är utrustad med två ögon, de som inte är blinda har möjlighet att iaktta och se andra 
människor runt omkring sig. Vi ser varandra på bussar, tåg, i skolan och ute på stan. 
Synintrycken blir i dessa sammanhang mycket viktiga (Simmel, 1908 ref. från Sellerberg, 1994). 
När vi möter eller ser en annan människa blir vi nyfikna på vem hon eller han är. Vilket yrke har 
den här personen, är det en hederlig, påhittig eller galen person? Vi börjar leta efter ledtrådar 
som kan avslöja detta. Alla människor har en social förankring och med denna kommer också 
troligtvis ett speciellt konsumtionsmönster. Varje socialt skikt har sina konsumtionsregler och 
bildar därmed enligt Sellerberg (1994) ett slags konsumtionsspråk. Detta språk lär vi oss att både 
tyda och använda för att kunna förmedla skilda avsikter eller skådespel till vår omgivning. 
Konsumtionen (i vårt fall kläder) blir ett slags ”tekniskt hjälpmedel”. Med hjälp av kläderna kan 
vi styra hur vi vill bli uppfattade av andra människor. Men, det är väsentligt att kunna skilja på 
vad omgivningen får för intryck och vad personen ifråga medvetet försöker att uttrycka med sin 
klädkonsumtion.  

3.5 Segmentering  
Det finns inget bästa sätt att segmentera en kundmarknad. Man får pröva olika variabler, 
ensamma, eller tillsammans, för att få den bästa uppdelningen av marknadsstrukturen. De 
vanligaste segmenteringsvariablerna enligt Kotler & Armstrong (1993) är följande: 

 

Geografisk segmentering- innebär att man delar in marknaden "efter kartan" i 
exempelvis regioner eller städer. Företaget kan välja att verka i ett, flera eller 
samtliga områden. På senare tid har det blivit vanligare med regionalisering av 
marknadsföringen.  

 

Demografisk segmentering- går ut på att man gör en indelning av 
befolkningen baserad på faktorer som ålder, kön, familjestorlek, inkomst och 
utbildning. Vissa konsumentgrupper behov och önskemål är starkt korrelerat 
till vissa av dessa faktorer (tex ålder och leksaker) vilket gör det till en 
tacksam metod att arbeta efter. Den är dessutom billig och relativt lätt att 
utföra.  

 

Psykografisk segmentering – Här delar man in marknaden efter variabler som 
socialgrupp, livsstil, personlighet. Denna segmenteringstyp ligger i tiden då 
marknadsförare alltmer försöker inrikta sig på reklam som har med 
människans omedvetna att göra.   
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Beteendemässig segmentering Man delar in kunderna i grupper baserat på 
deras kunskap, attityder och respons- till en produkt. Kan vara vad de 
förväntar sig, hur ofta de använder den, hur lojala de är och så vidare. 

3.5.1 Segmentering efter personlighet  
Goffman (1998) menar att vi kommer till världen som individer, skaffar oss en karaktär och blir 
personer. Ordet person betyder egentligen mask och enligt Goffman är masken vårt sannare jag, 
det vi skulle vilja vara. Vår uppfattning om vår roll som vi spelar blir tillslut en integrerande del 
av vår personlighet. En individs personlighet kan användas av marknadsförare för att beskriva en 
segmentering bland konsumenter. Personlighet kan definieras som mönster av beteende som är 
bestående och konsekvent.   

Trait teorin är en empirisk teori och därmed den mest använda när köpbeteende baserat på 
personlighet ska mätas och kvantifieras. Trait (kännetecken) teorin utgår ifrån att personligheten 
innehåller ett antal olika egenskaper som beskriver en generell svarsbenägenhet hos individen. 
Respondenten får ta ställning till olika påståenden om de till exempel håller med om något eller 
om de tar avstånd. Det kan också handla om att personerna i fråga får uttrycka sitt gillande eller 
ogillande för olika situationer eller olika typer av personer. Det empiriska materialet som sedan 
erhålls analyseras statistiskt och reduceras till ett par få personlighetsdimensioner. Med Trait 
metoden bestämmer man inte i förväg vilka typer av personlighetsdrag eller egenskaper som ska 
mätas så som den psykoanalytiska och den sociala teorin gör (Assael, 1995).   

Utifrån Trait terorin har Young och Rubicam utvecklat en segmenteringsmodell som de kallat för 
”The 4C”. 4C står för fyra olika typer av konsumenter. Aspirers, succeeders, mainstreamers och 
reformers.   

 

Aspirers: söker status och självkänsla, aspirers är materialister som hävdar 
och uttrycker sig själva genom att äga de ”rätta” tingen, till exempel den 
senaste datorn och det senaste modet. Aspirers eller statussträvarna 
identifierar sig med sin konsumtion och den symboliserar ett slags 
åstadkommande, ett achievement.   

 

Succeeders: är personer som är framgångsrika men som har ett stort behov 
av att kontrollera det mesta som inträffar i deras liv. De köper endast 
produkter som de vet har bevisats som högkvalitetsprodukter. Den här 
gruppen identifierar sig inte med statusen som varorna signalerar, utan 
med kvaliteten som produkten står för.  

 

Mainstreamers: motiveras av ett trygghetsbehov och en önskan om att 
tillhöra. För att tillfredsställa dessa behov köper de produkter som är 
etablerade på marknaden, kläder från stora kedjor för att på så sätt minska 
sitt rikstagande.   

 

Reformers: är motsataen till aspirers, det vill säga de motiveras av 
livskvalitet och självuppfyllande och inte av status. De köper naturligt 
producerade produkter och egna märken. Eftersom denna grupp 
värdesätter och motiveras av självuppfyllande och livsnjutning kan de 
även tänkas  sy sina egna kläder ( Fill, 2002 från QED, 1989).  
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3.5.2 Begränsningar med personlighetsbaserade mätmetoder 

Det finns svårigheter med att mäta konsumentbeteende utifrån personlighetsbaserade 
mätmetoder då fokus ofta hamnar på variation istället för typiskt beteende. För att kunna 
tillämpa metoder som mäter köpbeteende efter personlighet krävs att konsumenter i grunden 
drivs av djupt liggande behov. Enligt Assael (1995) handlar dock det mesta av konsumenters 
köpbeteende om triviala dag-till-dag händelser. Personlighetsbaserade mätmetoder kan därför 
kännas otillräckliga och många marknadsförare använder sig därför av andra variabler än 
enbart personlighet. Att mäta konsumenternas livsstil med hur deras köpmönster ser ut skulle 
då kunna vara en möjlighet.   

3.6 Sammanfattning 
Som en avslutning på teoriavsnittet vill vi ge en kort sammanfattning av de teorier som vi har 
redovisat.   

Inledningsvis beskrevs för – och nackdelar med dagens konsumtionssamhälle. Och ena sidan 
blir människan genom sitt konsumerande fixerad vid det materiella och skapar sig en 
identitet utifrån detta. Vilket enligt en del kritiker påverkar människan på ett negativt sätt. 
Och andra sidan innebär dagens konsumtionssamhälle en frihet där var och en kan skapa sina 
egna livsstilsval och på så sätt lyfta fram den mest fördelaktiga sidan hos sig själva. 
Konsumtion leder också till att företagen kan skapa fler jobbtillfällen vilket givetvis är en 
positiv aspekt.  

Efter det presenterades köpbeslutsprocessen och dess steg. Behovet att vilja konsumera är 
processens första steg och kan väckas genom yttre eller inre stimuli. Processen leder 
konsumenten vidare genom en rad steg där information i varierade grad samlas in och 
utvärderas. Köpbeslutet är processens sista steg och därav beskrevs teorier om hur 
involveringsgraden vid ett köp påverkar själva köpbeslutet.   

Hur vi väljer att konsumera kan även bero på sociala och kulturella faktorer såväl som 
personliga och teorier om detta kändes därav relevanta att presentera i vårt teoriavsnitt. 
Utifrån de grupper och sammanhang där en människa ingår hämtas också inspiration till 
konsumtion. Även kulturen där en människa lever och verkar påverkar vilka normer vad det 
gäller kläder som råder. Människan använder kläder som en förlängning av sin personlighet 
och som ett språk för att kunna kommunicera med sin omgivning. Våra klädval fungerar som 
ledtrådar för andra och gör oss intressanta och spännande.   

Till sist redovisades olika typer av segmenteringsgrunder där vi sedan utvecklar en teori om 
segmentering utifrån personliga egenskaper. Extra tyngd läggs på segmenteringsmodellen 
”The 4C” som kommer att användas senare i vårt analysarbete.   
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4. Metod  

Under metodkapitlet kommer vi att redovisa vårt metodval utifrån den ansats som studien vilar 
på samt att redogöra för de datainsamlingsmetoder vi använt.  Vi kommer även att göra en 
beskrivning av hur studien genomförts, hur materialinsamlingen och bearbetningen gjorts. 
Vidare beskrivs ett resonemang över vår undersöknings validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Metodval 
Med utgångspunkt från vårt syfte att ta reda på vad studenter vill uppnå med sin klädkonsumtion 
valde vi att göra en kvantitativ studie. Den kvantitativa studien tänker vi genomföra med hjälp av 
enkätfrågor. Vi anser att enkätfrågor lämpar sig bäst för vår studie då vi vill få många 
uppgiftslämnare. Att använda kvantitativ metod i motsats till kvalitativ gör att materialet vi 
samlar in blir lättare att behandla och tolka eftersom vi kommer att använda oss av ett 
dataprogram. Vi kommer även att kunna få fler respondenter och på så sätt blir urvalet mer 
representativt (Jacobsen, 2002).  

En kvalitativ metod hade varit intressant om vårt syfte hade varit att få fram hur människor tolkar 
och förstår en given situation. Kvalitativ metod passar bra när man är intresserad av djup, 
oväntade svar och har en oklar problemställning (Jacobsen 2002). Resultatet av vår kvantitativa 
undersökning kommer att ge oss utrymme för generella slutsatser vilket en kvalitativ 
undersökning inte hade gett oss enligt Trost (1998). Den starkaste orsaken till att vi valt den 
kvantitativa metoden är att den passar bra när man vill beskriva en typ av beteende, en 
inställning eller dylikt, vilket är vårt syfte med uppsatsen. Eftersom det finns mycket litteratur 
och många teorier inom området så hade vi mycket information som grund för vår undersökning 
och enkät. Med bra information blir det lättare att veta vad man vill fråga om (Jacobsen, 2002). 
Detta är idealiskt när man som vi ska göra en kvantitativ studie. Vi övervägde under lång tid att 
även komplettera vår kvantitativa studie med en observations eller fotostudie. Men efter att vi 
tänkt igenom för och nackdelar samt relevans ansåg vi att tiden inte räckte till för att kunna 
komplettera vår undersökning med någon av dessa metoder på det sätt vi skulle önska.   

När vi nu valt att göra en kvantitativ studie blev nästa val om vi skulle använda oss av en 
induktiv eller deduktiv strategi för att samla in datan. Eftersom vi redan när vi valde att göra en 
kvantitativ undersökning bestämt oss för att utgå ifrån vår insamlande teori så var valet redan 
gjort, vi ska använda oss av en deduktiv strategi. Denna innebär att man går ifrån teori till empiri. 
Det negativa med den metoden är att man enbart letar efter den information man är intresserad av 
och finner relevant. Induktiv strategi innebär motsatsen ”från empiri till teori”. Det innebär att 
man samlar in datan först och sedan anpassar det till teorin (Jacobsen, 2002).  

Den andra frågan man bör fastställa enligt Jacobsen (2002) är om man har en individualistisk 
ansats eller holistisk ansats. I vårt fall har vi använt oss av en mer individualistisk syn. Vi ser de 
enskilda individerna och har gjort en summering av deras åsikter och handlingar istället för att 
som den holistiska ansatsen studera personer i olika miljöer.   

4.2 Respondenterna 
Efter att vi hade bestämt oss för vad vi skulle undersöka och vilken metod vi skulle använda 
funderade vi på hur vi skulle gå tillväga med informationsinsamlingen. Vi valde mellan att 
använda primär- eller sekundärdata eller både och. Sekundärdata innebär att man använder 
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information som redan finns tillgänglig internt inom en organisation eller externt i offentliga och 
kommersiella databanker (Christiansen, 2001). Eftersom vi inte hade tillgång till sådan 
information uteslöt vi det sättet. Vi valde istället att använda oss av primärdata vilket enligt Trost 
(1998) är data som undersökaren själv samlat in med hjälp av olika tekniker för att lösa det 
specifika problemet. Nedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt vid insamlandet av primärdatan.  

Vi valde att få ut större delen av enkäterna genom att besöka en lektion i handelsrätt på Karlstads 
universitet där vi lätt kunde dela ut enkäten. Lektionen ingår i ekonomernas utbildningsprogram, 
vilket innebär att de flesta av våra respondenter är ekonomer. Vi valde den lektionen dels för att 
det var en stor klass och för att det skulle underlätta vår datainsamling. Där lyckades vi få in 
mellan 140-150 enkäter. Ytterligare ett tjugotal enkäter samlades slumpvis in i ett café på 
universitetet. Totalt fick vi in 165 stycken ifyllda enkäter. Innan respondenterna fick fylla i 
enkäten informerade vi dem om undersökningens syfte och hur de skulle fylla i enkäten, samt att 
de var anonyma. Vår undersökning blev sponsrad av Karlstad Kortet 20051 och alla respondenter 
som fyllde i en enkät fick ett gratis Karlstad Kort som tack för hjälpen.   

Vi valde att testa vår enkät innan vi gjorde den riktiga undersökningen för att få en chans att 
upptäcka eventuella otydligheter och saker vi kunde ha missat. Vi genomförde sammanlagt sex 
stycken pilotintervjuer. De som deltog i pilotstudien var vänner och bekanta. Vi var med när våra 
vänner fyllde i formulären så vi kunde få höra deras tankar och funderingar kring frågorna. 
Sedan satte vi oss ned och gick igenom de ifyllda enkäterna och diskuterade kring dem. Det 
ledde till att några frågor lades till, några togs bort och några ändrades. Vi fick tack vare denna 
förstudie reda på saker som kunde att gjort att en del frågor misstolkats. Därefter kände vi oss 
nöjda med enkäten.  

4.3 Enkätguide 
Den enkät vi utformat och använt oss av i undersökningen består av 30 stycken frågor. Vi har 
även utformat en mall för analysen, så att vi har något att gå efter när vi ska utläsa resultatet av 
vår undersökning. Denna mall fanns dock inte med på enkäten som respondenterna fick. 
Frågorna i vår enkät tog oss mycket tid att utforma och formulera. Vi började med att skriva ner 
alla frågor vi kunde komma på inom ämnet och som hörde till vårt syfte, det vill säga att 
kartlägga och beskriva studenters klädkonsumtion. Vi använde den teori som finns under 
teoriavsnittet som bas.   

När vi slutligen valt ut de frågor vi ville ha med i enkäten valde vi att börja med frågor vi kände 
var grundläggande för undersökningen och valde att avsluta med personliga variabler så som 
ålder och kön.   

Inför analysen delades enkätfrågorna upp efter de fyra stegen i köpbeslutsprocessen. Frågorna i 
analysen är ej i samma ordning som de är i den enkät vi använt för utförandet av 
undersökningen, vilket framgår av siffran framför. Den enkäten respondenterna fick finns i våra 
bilagor.  

                                                

 

1 Karlstad Kortet är ett shoppinginspirerat kort med rabatter på  bland annat klädaffärer, 
restauranger i Karlstad 
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4.3 1 Behov uppstår  

Dessa åtta frågor är till för att ta reda på hur behovet av nya kläder uppstår. Vi vill ta reda på hur 
ofta studenter känner att de behöver köpa kläder, varför de känner så och vad som stimulerar till 
det. Hur köpbeslutsprocessen tar sin början i fråga om klädkonsumtion. Detta ger oss en klarare 
bild av hur studenten påverkas av sin miljö.  

2. Hur ofta känner du att du behöver köpa nya kläder? 

    Alltid    Ofta    Sällan     Aldrig  

3. Hur ofta känner du att du inte har ”något att sätta på dig” fast din garderob är full av kläder?  

Alltid    Ofta   Sällan   Aldrig  

4. Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på dig när du köper ett nytt plagg? 

du vill ersätta ett gammalt plagg  

du vill skapa omväxling  

      du vill förnya dig själv 

du vill ha ett nytt plagg till något speciellt tillfälle 

      Annat ____________  

5. Hur länge brukar du använda ett klädesplagg, till exempel en tröja eller en skjorta? 

Tills plagget går sönder eller blir urtvättat.  

Tills det är ”ute”, det vill säga omodernt.  

Tills jag tröttnat på plagget  

     Annat _____________   

6. Känner du dig stressad av att det snabbt kommer in nytt mode i butikerna?     

Alltid    Ofta   Sällan   Aldrig  

7. Känner du dig pressad att köpa nya kläder när du ser dem i butiken?    

Alltid    Ofta    Sällan   Aldrig  

24. Vad väljer du generellt först; 

Butiken du ska köpa ditt klädesplagg i 

Vilket sorts klädesplagg du ska köpa   
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15. När du ser en person som du tycker har ”rätt” stil osv. har du av den anledningen köpt samma 
plagg?    

Alltid    Ofta   Sällan    Aldrig  

4.3.2 Informationssökande 

Följande sex frågor om studenternas informationssökning avser att ta reda på hur engagerade 
respondenterna är i sina klädköp och vad/vilka de söker information ifrån samt påverkas av. 
Vilka personer är deras referenser vid klädköp.  

9.  Engagerad du dig mycket i dina klädval? 

Ja, det gör jag verkligen   Ja, det gör jag    Nja, lite      Nej det kan jag inte påstå  

12. Vem har du helst med dig när du köper kläder: 

Ingen  Vän/Väninna    Syskon    Förälder    Pojkvän/Flickvän   

Det har ingen betydelse vem som följer med mig  

14. Köper du dina kläder för att passa in i någon speciell grupp?   

Alltid    Ofta   Sällan   Aldrig  

16. Känner du dig stressad eller inspirerad av modereportage och klädreklam?                          

Stressad            Inspirerad  Varken eller   

25. Vilket alternativ nedan stämmer bäst in på dig? 

För mig är shopping ett intresse 

För mig är shopping ett socialt tillfälle att träffa vänner osv.  

Jag köper kläder endast för att det är något jag behöver 

Annat ____________  

17. Hur ofta köper du ett klädesplagg som du först sett på någon annan och tyckte det varit fint?  

Alltid    Ofta   Sällan   Aldrig  

4.3.3 Utvärdering av alternativ 

Dessa tio frågor om hur studenten utvärderar sina alternativ är resultatet av den information de 
tidigare samlat in. Frågorna här handlar om hur konsumenten väljer mellan objektiva 
produktegenskaper som märke, kvalité och pris men även om subjektiva produktegenskaper som 
vilket budskap de vill att kläderna ska ge. Vad det gäller studentens ekonomi så vill vi veta hur 
den skulle påverka dennes alternativ. Vi vill även ta reda på hur ofta konsumenten inte tänker ut 
vilket som är det bästa alternativet utan gör ett impulsköp. 
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8. Tycker du att det är svårt att hitta bra kläder som du kan tänka dig att köpa?  
   Alltid    Ofta   Sällan    Aldrig  

10. Hur ofta impulsköper du kläder?   

Alltid    Ofta   Sällan   Aldrig  

18. Det är viktigt att ett klädesplagg har exklusivt märke?  
Instämmer helt  Instämmer delvis  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd  

19. Det är viktigt att ett klädesplagg är av hög kvalitet?  
Instämmer helt  Instämmer delvis  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd  

20. Det är viktigt att ett klädesplagg smälter in i mängden, ser ”vanligt” ut?  

Instämmer helt  Instämmer delvis  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd  

21. Det är viktigt att ett klädesplagg är unikt som ingen annan har?  

Instämmer helt  Instämmer delvis  Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd 

22. Hur ofta handlar du i en secondhand butik som t.ex. Myrorna och Uff?  

Alltid     Ofta       Sällan    Aldrig  

26. Om du hade mer pengar än nu skulle du konsumera mera kläder? 

Ja, om jag hade mer pengar skulle jag konsumera mera kläder men i samma prisklass som nu.  

Ja, om jag hade mer pengar skulle jag köpa dyrare och fler kläder  

Nej, jag skulle inte köpa mer kläder oavsett.  

27. Om din inkomst skulle minska skulle din klädkonsumtion se annorlunda ut? 

Ja, jag skulle köpa mindre kvantitet.  

Ja, jag skulle köpa billigare kläder.  

      Nej, jag skulle konsumera lika mycket och till samma pris som nu.   

28. Hur mycket pengar lägger du en vanlig månad på klädinköp? 

0 kr    1-100kr    101-500kr    501 – 1000 kr    1001-2000kr     2001 +  
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4.3.4 Köpbeslut 
Dessa fyra frågor om köpbeslutet avser att ta reda på hur ofta större delen av studenterna 
verkligen köper nya kläder och vad som i sista sekund kan påverka beslutet att impulsköpa ett 
klädesplagg.  

1. Hur ofta skulle du säga att du köper dig ett nytt klädesplagg?   

Varje vecka    Några gånger i månaden    Någon gång i halvåret    En gång per år   Mer sällan  

11. Om du impulsköper kläder när gör du det i så fall? 

      När det är REA  

När jag ser något snyggt i ett skyltfönster  

När jag går med en vän/väninna som letar efter något klädesplagg  

När jag behöver pigga upp mig  

Annat _____________  

13. Är det viktigt för dig att du får uppmärksamhet för dina nya kläder?   

Alltid    Ofta   Sällan    Aldrig  

23. Uttrycker du din personlighet medvetet med hjälp av dina kläder?   

Instämmer helt   Instämmer delvis   Tar delvis avstånd  Tar helt avstånd  

4.3.5 Personliga variabler 
Dessa variabler skulle kunna vara viktiga för att kunna analysera enkäten och för att kunna 
segmentera studenterna. Vi frågade efter dessa variabler för att i mån av tid även analysera köns 
och ålders aspekten.   

29. Hur gammal är du?     

18 – 20 år             21 –25 år           26 – 30 år              31 – 40 år              40 +  

30.     Kvinna        Man  

4.4 Intervjupersoner 
Enligt Jacobsen (2002) är ett av de viktigaste skälen till att välja en kvantitativ ansats att man vill 
få en representativ bild av populationen. Vår målgrupp, population, är studenter på Karlstad 
Universitet. Populationen är alla vi vill uttala oss om. Man vill att de som är med i 
undersökningen/stickprovet, ska likna hela populationen. Därför valde vi den klass vi gjorde för 
undersökningen, i den finns det både unga och äldre, killar och tjejer (av våra respondenter var 
58 % kvinnor vilket är en snarlik procent av hur det ser ut på hela universitetet), många 
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ekonomer (vilket en stor del av studenterna på universitetet är) men även sådana som bara läser 
kurser och så vidare.   

Vi hade inte i förväg bestämt oss för hur många enkäter undersökningen skulle innehålla men vår 
plan var att antalet skulle vara 200 stycken. Därför hade vi i förväg tryckt upp 200 stycken 
enkäter. Vi tyckte att det var ett bra antal med tanke på uppsatsens storlek och den tid vi hade på 
oss att skriva den. Hade vi haft tid och möjlighet hade vi gärna haft ett stickprov på minst 1000 
personer för att få ett representativt urval.  

Något vi måste ta hänsyn till i denna kvantitativa undersökning är att vi fått flera bortfall i och 
med att inte alla som var på lektionen deltog i undersökningen. Vi uppskattar att detta bortfall 
ligger på 17 %. Vi har även fått bortfall av variabler det vill säga att respondenten har svarat på 
enkäten men inte på alla frågor.   

4.5 Analys av intervjuerna 
Efter att vi samlat in alla enkäter, så började vi med att numrera dem för att dels se hur många vi 
fått in och dels för att kunna skilja på dem. Redan när vi bestämt att vi skulle göra en kvantitativ 
studie hade vi bestämt oss för att använda analysprogrammet SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) som finns tillgängligt här på Karlstad universitet. En tumregel som finns är att 
om det är fler än 25 respondenter och om dessa svarat på mer än tio frågor bör ett 
statistikprogram såsom SPSS användas (Christensen mfl., 2001). Innan vi kunde mata in våra 
resultat var vi tvungna att bestämma hur de besvarande frågeformulären skulle kodas det vill 
säga hur svaren skulle översättas till olika typer av data som finns i undersökningen. Vi valde att 
koda svarsalternativen med olika siffror, en så kallad nominalskala. Det innebär att siffrorna på 
alternativen inte har någon mening, annat än som förkortningar av svarsalternativen. På grund av 
detta kan de inte användas till alla typer av statistiska beräkningar enligt Christiansen (2001). 
När vi var färdiga med kodningen började vi att mata in svaren i dataprogrammet SPSS. Enligt 
Christensen (2001) är det första som ska göras när undersökningsresultaten lagts in i datorn, 
detta för att leta reda på kodningsfel. Fel kan uppstå om man till exempel missat att koda någon 
fråga, då förskjuts svaren/koderna ett eller flera steg. Detta hände oss flera gånger under 
inmatningen men upptäcktes alltid tillslut. I några av enkäterna saknades det svar på en eller flera 
frågor, och i vissa fall var fler än ett alternativ ifyllt. För det sist nämnda felet valde vi att lämna 
den frågan tom i datorn. I dataprogrammen kallas detta för ”missing values” (Christensen mfl., 
2001)   

Efter att svaren på enkäterna var inmatade i SPSS började det stora arbetet med att analysera 
materialet. Det finns olika typer av dataanalyser. Analysering av en variabel åt gången kallas för 
univariat analys. Analyseras två variabler samtidigt kallas det för bivariat analys och om tre eller 
flera variabler studeras samtidigt genomförs en så kallad multivariat analys (Christensen mfl., 
2001). Vi har använt oss av två av varianterna, den univariata analysen och den mulitvariata 
analysen. Den univariata analysen bestod för oss av att vi presenterade resultatet av alla frågor 
individuellt med kommentarer till om vad de visade. Vi skrev också ut resultatet i tabellform och 
bifogade det längst bak i uppsatsen. Efter det började vi tolka och analysera resultaten för att se 
vad det hade gett oss. Den multivariata analysen består för oss av en faktoranalys som utförs till 
största del av dataprogrammet SPSS. Det som är bra med en faktoranalys är att den på ett mindre 
subjektivt och mer systematiskt sätt försöker hitta fram till mer säkra slutsatser om i första hand 
samband.(Christensen mfl., 2001). Vilket även är bra för undersökningens trovärdighet. Vi får 
även fram mer fakta om hur variablerna egentligen är relaterade till varandra. Genom 
faktoranalysen fick vi fram 6 stycken olika mönster som förklarar 58% av variationen, men det 
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var endast 4 stycken av dem som kändes intressanta. Dessa fyra typer analyserade och tolkade vi 
sedan samt jämförde dem med Young och Rubicam´s segmenteringsmodell ”The 4C”. Genom 
att vi jämförde våra typer med The 4C kunde vi se om de fanns bland studenterna på Karlstad 
universitet eller om det var helt andra typer av konsumenter här. Det ovannämnda arbetet finns 
presenterat under rubriken ”5. Resultat, analys och tolkning”.   

4.6 Validitet och reliabilitet 
En undersökning ska vara en metod att samla in empiri. Oavsett vilket slags empiri det rör sig 
om bör den enligt Jacobsen (2002) uppfylla två krav:  

1)      Empirin måste vara giltig och relevant (valid) 
2)      Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel)  

Det första kravet handlar om att det vi önskar mäta är det som faktiskt mäts och kallas för intern 
giltighet eller bekräftbarhet. Dessutom ska det vi mäter ha relevans och det vi mäter hos några få 
ska även gälla för flera, det brukar benämnas i litteraturen som extern giltighet eller 
överförbarhet. Det andra kravet som Jacobsen (2002) nämner handlar om tillförlitlighet och 
trovärdighet. Med det menas att undersökningen helt enkelt måste gå att lita på. Om vi eller 
någon annan genomför exakt samma undersökning en gång till och då får ungefär samma resultat 
skulle man kunna säga att undersökningen har hög tillförlitlighet.   

Vårt syfte med undersökningen var att kartlägga och beskriva studenters konsumtionsbeteende 
vad det gäller kläder. För att vår undersökning ska ha lyckats skall den uppfylla båda kraven 
ovan. Vad det gäller krav nummer ett, validitet, så har vi utfört pilotintervjuer och sedan 
diskuterat resultatet av dessa för att kontrollera att enkäten verkligen mäter, visar det vi avsett. Vi 
har även gjort vårt bästa utifrån våra möjligheter för att det urval av studenter vi använt ska 
spegla hela populationen. Vi som utfört undersökningen har med andra ord en betydande roll i 
valideringen, då vår kontroll och kritiska ifrågasättande av det egna tillvägagångssättet är av stor 
betydelse.   

Reliabilitet syftar på om mätningarna och intervjuerna är tillförlitliga och avser slumpens 
inflytande av resultatet det vill säga krav nummer två (Thurén, 1996). Vi lät respondenterna i 
lugn och ro läsa igenom frågorna i enkäten och svara på dem, allt för att få ett så tillförlitligt svar 
som möjligt. Eftersom vår enkät till största del hade enbart slutna svarsalternativ så ledde vi 
respondenterna till svaren, som ofta var en betygsskala. Vad det gäller undersökningens 
trovärdighet så har vi försökt stärka den genom att dokumentera och sedan redovisa vårt 
tillvägagångssätt i insamlings- och analysarbetet så noggrant som möjligt.  

En undersökning kan inte vara för evigt. Strängt taget blir de resultat vi kommer fram till bara 
giltiga för den period som undersökningen behandlar. Vi kan hävda att det vi har kommit fram 
till också gällde före undersökningen och kommer att gälla en tid framöver men vi kan aldrig 
vara säkra på det. Dessutom får urvalet av enheter stor betydelse för undersökningens 
tillförlitlighet och trovärdighet. Kan vi lita på den information vi får av enheterna? Här kan vi 
stöta på problem som att människor ljuger, att de inte har tillräcklig kännedom om det vi vill 
undersöka eller att de på andra sätt ger fel information (Jacobsen 2002). Eftersom vi valt att 
undersöka studenternas egen klädkonsumtion kan vi anta att de har så gott som full information 
om ämnet. Om de varit ärliga när de fyllt i enkäterna kan vi bara anta, det är inget vi kan få reda 
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på men dock bör tanken finnas med. Vi försökte förutse andra fel så som stress genom att ge dem 
gott om tid.  
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5. Resultat, analys och tolkning  

I detta kapitel redovisar vi vår empiri samt analyserar och tolkar vi vår undersökning genom att 
koppla den till vår teoretiska referensram 

 
I vår enkätundersökning fick vi samanlagt in 165 ifyllda enkäter. Vi har valt att presentera 
resultatet i procenttal. Även om vårt urval inte är så stort så anser vi att detta ger läsaren en bättre 
uppfattning av enkätens svarsfrekvens. Svaren som respondenterna lämnad redovisas nedan, 
fråga för fråga.  

5.1 Resultatredovisning 
Den första enkätfrågan som vi ställde till våra respondenter gällde hur ofta de ansåg sig köpa ett 
nytt klädesplagg. Ca 60 procent svarade att de köpte nya kläder ett par gånger i månaden. 
Ungefär 30 procent angav att de handlade kläder någon gång i halvåret och endast 1 procent 
svarade att de köpte kläder någon gång per år. 7 procent köper nya kläder varje vecka och 
bortfallet på frågan blev 2 procent.   

Andra frågan handlade om det upplevda behovet av att köpa nya kläder som respondenterna 
kände. 50 procent kände att de ofta upplevde ett behov av nya kläder medan endast 6 procent 
svarade att de aldrig kände behov av att konsumera nya kläder. De som alltid kände ett behov av 
nya kläder och de som sällan upplevde detta var fördelat över 17 respektive 25 procent. 
Bortfallet uppgick till ca 2 procent.   

På fråga tre frågade vi om hur ofta respondenterna upplevde att de ”inte har något att ta på sig” 
trots att garderoben är full av kläder blev svarsutfallet snarlikt utfallet på fråga två. Ungefär 50 
procent kände att de ofta saknade nåt att ha på sig och ca 30 procent kände att de sällan upplevde 
detta som ett problem. Andelen som aldrig ansåg sig har svårighet att hitta kläder i sin egen 
garderob uppgick till 4 procent. 13 procent av respondenterna upplevde att de alltid saknar något 
att sätta på sig.   

För att försöka förstå av vilken anledning de flesta köper nya kläder gav vi respondenterna fyra 
påståenden som de fick välja emellan, endast ett svar på denna fråga var möjlig (Fråga fyra). 
Påståendena vi ställde upp var;  

 

Du vill ersätta ett gammalt plagg 

 

Du vill skapa omväxling 

 

Du vill förnya dig själv 

 

Du vill ha ett nytt plagg till något speciellt tillfälle  

Det fanns även ett öppet svars alternativ som respondenten kunde fylla i om något av de färdiga 
påståendena inte stämde in på dem själva. 37 procent angav de köpte nya kläder för att främst 
skapa omväxling. 32 procent ansåg att motivet till deras klädkonsumtion berodde på att de ville 
förnya sig själva. 11 procent vill ersätta ett plagg och 15 procent ansåg att det sista påståendet 
stämde bäst in på dem själva, det vill säga att de köper nya kläder till speciella tillfällen.   

Även på fråga fem ställde vi upp färdiga påståenden där respondenterna fick välja det påstående 
som stämde bäst in på dem själva. Majoriteten, det vill säga 71 procent, svarade att de brukar 
använda ett plagg tills de tröttnat på det. 21 procent svarade att de använde sina kläder tills de går 
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sönder och 7 procent slutade använda sina kläder när plaggen ansågs omoderna eller ”ute”. 
Bortfallet på det här frågan var ca 2 procent och ingen av respondenterna hade fyllt i det öppna 
alternativet.  

På fråga sex om respondenterna känner sig stressade av att det ofta kommer in nytt mode i 
butikerna svarade över 50 procent att de sällan känner någon stress över detta. 32 procent känner 
sig aldrig stressade och endast 2 procent känner att de alltid känner en stressande känsla över att 
det ofta kommer nya kläder som de kan tänka sig köpa. 9 procent angav att de ofta upplever en 
stress över butikernas höga inköpstempo. Bortfallet på denna fråga var 2 procent.  

Tanken med fråga sju var att kartlägga hur upplevelsen av press eller tvång att köpa nya kläder 
uppfattades bland respondenterna. Hälften angav att de sällan känner sig pressade att köpa nya 
kläder när de ser dem i butikerna. 29 procent tyckte sig aldrig uppleva något köptvång, 14 
procent känner sig däremot ofta pressade att köpa nya kläder och 4 procent upplevde att de alltid 
känner en press. Bortfallet på fråga sju uppgick till ca 2 procent.   

Lika många som de som sällan (41procent) har svårt att hitta bra kläder kände att de ofta har 
svårigheter att hitta bra kläder enligt fråga åtta. 10 procent anser sig aldrig ha svårigheter med att 
hitta bra kläder och 6 procent tycker sig alltid ha problem med att hitta kläder som de kan tänka 
sig att köpa. Bortfallet var 2 procent.   

Fråga nio behandlar respondenternas engagemang när det gäller valet av kläder. 55 procent 
känner sig engagerade och 16 procent menar att de har ett stort engagemang vid sina klädval. 24 
procent av respondenterna upplever sig ha ett litet engagemang och 4 procent engagerar sig inte 
alls i sina klädval.   

57 procent av respondenterna svarade på fråga 10 att de sällan impulsköper kläder och 35 
procent impulsköper ofta. De som alltid köper kläder på ren impuls (3 procent) var lika många 
som de som aldrig köper kläder utan planering.   

Fråga 11 är en följdfråga till fråga 10 och vi ville med denna fråga ta reda på orsaken till varför 
de tillfrågade kunde tänka sig köpa kläder på impuls. Frågan utformades med fyra givna 
påståenden och ett öppet alternativ. Påståendena var, jag impulsköper kläder när;  

 

Det är REA (31 procent angav detta alternativ till sin impulskonsumtion) 

 

Ser något snyggt i ett skyltfönster (23 procent tyckte detta var den största anledningen) 

 

Går med en vän/väninna som letar efter något klädesplagg (19 procent impulsköper när 
de shoppar tillsammans med någon vän eller väninna) 

 

Jag behöver pigga upp mig (18 procent angav att orsaken till att de impulsköper beror på 
att de vill pigga upp sig)  

Ca 2 procent angav andra anledningar till varför de impulsköper än de alternativ som de fick 
givna i enkäten. Bortfallet på denna fråga var över 2 procent och beror på att de som svarat att de 
aldrig impulsköper på fråga 10 naturligtvis inte kunde svara på denna fråga.  

På frågan vem respondenterna helst har med sig när de köper kläder svarade 36 procent att de 
helst shoppar ihop med en vän eller väninna. 5 procent av de som fyllde i enkäten angav att den 
eller de personerna som de helst vill ha med sig på en shoppningtur är föräldrarna. 15 procent 
svarade att de helst går själva när de köper kläder och 17 procent tar med sig sin partner. För 20 
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procent av de som svarade på enkäten spelade det ingen roll vem som följer med när det ska 
handlas kläder. Bortfallet på fråga 12 uppgick till 4 procent och beror främst på att 
respondenterna ibland fyllde i flera svarsalternativ, vilket inte var tillåtet. (Fråga 12).  

58 procent av respondenterna svarade att de sällan upplever att det är viktigt med 
uppmärksamhet när de köpt ett nytt klädesplagg. 24 procent svarade att de ofta känner att de vill 
ha uppmärksamhet för sina köp och 15 procent upplevde aldrig ett behov av vilja ha 
uppmärksamhet för sina nyinköpta kläder. Ingen av respondenterna svarade att de alltid tycker 
att det är viktigt med uppmärksamhet för de nya kläder de köpt. (Fråga 13).  

Att köpa en viss sorts kläder för att passa in i en speciell grupp behandlades i fråga 14. 2 procent 
av de svarande ansåg att de alltid köpte sina kläder av en sådan anledning medan andelen som 
aldrig ansåg sig köpa kläder för att anpassa sig socialt uppgick till 55 procent av de personer som 
fyllde i enkäten. 38 procent upplevde att de sällan köpte kläder av en sådan anledning och 2 
procent fyllde i alternativet ofta. 3 procent svarade inte på fråga 14 alls.    

64 procent av respondenterna svarade på fråga 15 att de sällan köper ett nytt plagg på grund av 
att någon annan de sett haft plagget på sig, trots att den personen i respondentens ögon har den 
”rätta” stilen. 23 procent har aldrig av den här anledningen köpt ett klädesplagg och 24 procent 
svarade att de ofta köper kläder efter vad andra personer med ”rätt stil” har haft på sig. Ingen av 
respondenterna i undersökningen fyllde i alternativet alltid.   

Fråga 16 syftar till att undersöka respondenternas inställning till modereportage och klädreklam. 
52 procent känner sig inspirerade medan 42 procent av de tillfrågade känner sig varken 
inspirerade eller stressade. 3 procent känner sig stressade av modereportage och klädreklam som 
de blir utsatta för.   

Hur ofta som en annan okänd person, till exempel någon annan student på universitetet, utgör 
orsak till ett klädinköp på fråga 17 uppgav 61 procent av undersökningspersonerna att de sällan 
köper kläder av en sådan anledning. Ingen svarsperson svarade att de alltid köper kläder efter att 
ha sett det på någon annan först. 22 procent svarade att en sådan orsak ofta förekom och 14 
procent svarade att de aldrig köpt kläder på grund av att någon de sett haft ett fint plagg.   

På fråga 18 instämde 46 procent att det delvis var viktigt att ett klädesplagg hade ett exklusivt 
märke, 29 procent av respondenterna tog delvis avstånd från påståendet. 4 procent instämde helt 
och 18 procent tog helt avstånd från påståendet. Bortfallet uppgick till nästan 2,5 procent.   

54 procent valde alternativet ”instämmer delvis” på frågan om de tycker att det är viktigt med 
hög kvalitet på klädesplaggen de köper. 35 procent instämde helt med påståendet, 6 procent tog 
delvis avstånd och mindre än 1 procent tog helt avstånd. Bortfallet uppgick till över 2 procent. 
Detta var fråga 19.   

Med fråga 20, att det är viktigt att ett klädesplagg ser ”vanligt” ut, instämde 2 procent av 
respondenterna helt, medan 37 procent bara instämde delvis att ett plagg de kan tänka sig att 
köpa bör se vanligt ut. 43 procent tog delvis avstånd och 16 procent tog helt avstånd från 
påståendet.   

Påståendet på fråga 21 löd; ”Det är viktigt att ett klädesplagg är unikt som ingen annan har?” 47 
procent instämde delvis med påståendet, 12 procent instämde helt med att ett klädesplagg blir 
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mer attraktivt om det är unikt det vill säga ingen annan innehar samma plagg som en själv. 24 
procent tog delvis avstånd, 13 procent tog helt avstånd från påståendet.    

Bland respondenterna handlar så många som 75 procent aldrig i en secondhandbutik och mindre 
än 1 procent gör det alltid. 16 procent handlar sällan i butiker som säljer begagnade kläder 
medan ca 5 procent uppgav att de handlar i sådana butiker ofta. 4 procent svarade inte på den här 
frågan (Fråga 22).  

59 procent av de tillfrågade som deltog i enkätundersökningen instämde delvis med påståendet 
på fråga 23; ”Uttrycker du din personlighet medvetet med hjälp av dina kläder?”  6 procent 
instämde helt att de använder sina kläder för att uttrycka sin personlighet och 20 procent tog 
delvis avstånd från en sådan inställning. 12 procent av respondenterna tog helt avstånd från 
frågan. 4 procent angav inget svar alls.  

På fråga 24 frågade vi respondenterna vad de generellt brukade välja först; butiken där de köper 
sina kläder eller vilket klädesplagg som ska inhandlas. 65 procent svarade att de väljer vilken typ 
av klädesplagg de ska köpa före valet av butik. 29 procent svarade tvärtom. Bortfallet på den här 
frågan blev 5 procent.   

För att ta reda på hur respondenterna upplever sin klädkonsumtion ställde vi en fråga (fråga 25) 
med tre givna och ett öppet svarsalternativ. Svaren som fanns givna var;  

 

För mig är shopping ett intresse 

 

För mig är shopping ett socialttillfälle att träffa vänner 

 

Jag köper kläder endast för att det är något jag behöver  

44 procent angav att shopping var ett intresse som de har, 9 procent svarade att de anser 
shopping som ett tillfälle att umgås med sina vänner och 41 procent valde det sista givna 
alternativet, att de endast köper kläder för att det är något de behöver.   

Om respondenterna skulle ändra sin konsumtion om deras ekonomiska tillgångar ökade (fråga 
26) svarade 50 procent att de skulle köpa dyrare och fler kläder om de hade mer pengar. 37 
procent ansåg att de skulle köpa mer kläder men i samma prisklass som de gör för nuvarande. 8 
procent svarade att de inte skulle köpa mer kläder oavsett om de fick tillgång till mer pengar.   

Om de ekonomiska förutsättningarna som respondenterna för nuvarande har skulle minska, 
skulle 41 procent av dem köpa en mindre kvantitet kläder. 19 procent skulle köpa billigare kläder 
och 36 procent anser att de skulle konsumera lika mycket som nu och till samma priser. 
Bortfallet blev 4 procent på den här frågan (27).  

Fråga 28. Hur mycket pengar respondenterna lägger på kläder varje månad visas nedan; 

 

0 kr (1 procent) 

 

1-100 kr (4 procent) 

 

101-500 kr (39 procent) 

 

501 – 1000 kr (37 procent) 

 

1001-2000 kr (11 procent) 
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2001 + (4 procent)  

Fråga 29 visar åldersfördelningen bland våra respondenter:   

 
18 – 20 år (16 procent)             

 
21 –25 år (57 procent)            

 

26 – 30 år (15 procent)               

 

31 – 40 år (7 procent)              

 

40 + (2 procent)  

Fråga 30 visar fördelningen mellan kvinnor och män i undersökningen. Totalt deltog 165 stycken 
personer i undersökningen, av dem var 58 procent kvinnor och 40 procent män.   

5.2 Analys och tolkning 
Nedan följer vår analys av respondenternas svar. Tolkningen av materialet sker utifrån den 
teoretiska referensram vi valt att använda oss av inför vår undersökning samt enkätguidens 
upplägg. 

5.2.1  Behov uppstår 
För att få en klarare bild av hur respondenterna påverkas av sin miljö, ställde vi ett antal frågor 
om hur de upplever att ett klädbehov uppkommer hos dem. När ett problem som uppstått blivit 
tillräckligt strakt transformeras det till ett behov. När en individ upptäcker ett behov av att 
konsumera något har denne tagit sitt första steg i köpbeslutsprocessen. Enligt Kotler & 
Armstrong (1993) handlar försäljning inte om att sälja produkter utan lösningar på olika 
problem. När det för våra respondenter uppstår ett behov att köpa nya kläder handlar det både 
om så kallad inre och yttre stimuli.   

Den inre stimuli som orsakar ett behov att köpa kläder för våra respondenter är troligtvis vårt 
kalla nordiska klimat. Ett behov av att köpa varma kläder uppstår hos alla som inte tycker att det 
är angenämt att ständigt frysa. De referenspersoner som befinner sig i våra respondenters 
omgivning utgör den så kallade yttre stimuli. Det är dem som på något sätt påverkar våra 
respondenter i så pass stor utsträckning att de tillslut kommer att uppleva saknaden av nya kläder 
som ett problem som på något vis måste lösas.  I undersökningen som vi genomfört på en del av 
Karlstads universitets studenter svarade 50 procent att de ofta upplevde eller kände ett behov av 
att vilja köpa nya kläder medan de som sällan hade ett behov av att köpa nya kläder uppgick till 
25 procent. 17 procent svarade att det alltid fanns ett behov av att konsumera nya kläder och 
endast 6 procent svarade att de aldrig kände behov av att konsumera nya kläder. De personer 
som svarade att de aldrig upplevde ett behov av att köpa nya kläder känner sig då antagligen inte 
mottagliga i någon större utsträckning av stimuli utifrån. De har antagligen införskaffat sig de 
kläder som de anser täcker det inre behovet. Omgivningens påverkan upplevs inte så starkt att 
det skapar ett behov av att köpa nya kläder hos dessa individer. De är nöjda med de kläder de 
redan har och upplever inget behov av att förnya sig speciellt ofta, i alla fall inte med hjälp av 
kläder.   
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Behov kan således vara biologiska som psykologiska. Psykologiska behov handlar om 
tillhörighet och uppskattning (Kotler & Armstrong, 1993). På en fråga i vår undersökning 
undrade vi hur ofta respondenterna upplevde att de ”inte har något att ta på sig” med ett 
antagande att deras garderober var fulla av kläder. Svarsutfallet på frågan blev snarlikt utfallet på 
fråga två i enkäten (se bilaga 2 eller resultatredovisning ovan). Det vill säga, ungefär 50 procent 
av respondenterna kände att de ofta saknade nåt att ha på sig och 13 procent av respondenterna 
upplevde att de alltid saknar något att sätta på sig. Att över hälften av respondenterna svarat så 
här kan bero på att de enligt sin egen åsikt innehar ”fel” sorts kläder som inte passar in i de 
sammanhang där de ingår och att de av den anledningen upplever att de aldrig har något att sätta 
på sig. Det finns även en möjlighet att den grupp som valt något av dessa svarsalternativ (att de 
alltid eller ofta saknar kläder i garderoben de vill ha på sig) faktiskt har en liten kvantitet kläder 
som därmed begränsar valet, även om förutsättningen i frågan var att garderoben upplevs som 
överfull.   

En möjlighet är också att en del inte längre kan ha sina kläder för att de gått upp eller ner mycket 
i vikt, och att de inte har möjlighet att köpa nya kläder. Då upplevs den överfulla garderoben 
troligtvis som ett problem, ”jag har mycket kläder men de passar mig inte längre 
storleksmässigt”. De respondenter som inte tycker att de saknar kläder har antingen, möjlighet 
att ständigt köpa nya kläder eller så är de inte så måna om vilka kläder de faktiskt sätter på sig, i 
dessa fall finns det ju ingen anledning att uppleva denna frågeställning som ett problem. Hur som 
helst verkar vi konsumera mer och mer kläder oavsett om vi egentligen behöver dem eller inte.   

Att vi lever i ett konsumtionssamhälle är det väl knappast någon som ifrågasätter. 
Försäljningssiffrorna för klädbranschen ökar stadigt för varje år som nämndes inledningsvis 
under punkt 2.1. Vad detta uppskruvade konsumtionstempo beror på är svårt att svara på. Det 
skulle kunna bero på att vi har fått ett ökat konsumtionsbehov som sedan fått klädbutiker och 
klädkedjor att ta in nytt mode allt oftare, eller så kan det vara tvärtom. Klädbranschen och 
modeindustrin har tagit in mer mode i butikerna för att på så vis öka vår hunger för mer och mer 
konsumtion? Vilket kom först - hönan eller ägget? Det spelar kanske ingen roll egentligen, vad 
som däremot är av intresse är de konsekvenser som det höga tempot skapar. Har det skapats en 
onödig stress hos dem (inklusive oss själva) som vill konsumera kläder? Endast 2 procent 
svarade att de alltid känner en stress av att klädbutikerna ofta tar in nytt mode. Hälften av våra 
respondenter svarade att de sällan känner sig stressade av detta. Frågan man nu kan ställa sig är 
”hur ofta är egentligen sällan?” Handlar det om speciella tillfällen när plånboken är tom och 
butiken sprängfylld av läckra nyheter? I så fall borde hälften av dem som vi genomförde 
enkätstudien på känna sig stressade minst en gång i månaden, det vill säga strax innan studielånet 
åter igen trillar in på kontot. Detta då förutsatt att respondenterna vid det tillfället redan spenderat 
hela sin inkomst på andra saker. Kanske handlar tillfället ”sällan” om när någon som brukar 
skjuta till med pengar inte längre känner att de kan eller vill bidra till studentens klädkonto.   

Idag kretsar mycket kring pengar och konsumtion, vi identifierar oss själva och dömer andra 
efter hur vi ser ut och klär oss, hur vi bor och vad vi arbetar med. Enligt Adler-Karlsson (ref. från 
Sellerberg, 1994) har människan blivit underkastad tingen, ”ägandets förbannelse” där 
människorna i vårt samhälle mer och mer identifierar sig med det materiella. Nutidsmänniskan är 
en konsumist en ”homo consumens” som konsumtionsteoretikern Erich From väljer att beskriva 
det. 14 procent av respondenterna i undersökningen uppgav att de ofta känner en press eller ett 
köptvång och 4 procent kände att handla nya kläder alltid upplevs som ett tvång. När en individ 
köper något som till exempel ett plagg kommer tillfredsställelsen med köpet inte bestå särskilt 
länge. Enligt Lefebvre (ref. från Sellerberg, 1994) pendlar vi ständigt mellan förnöjelse och 
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missnöje, två tillstånd som skapats utifrån som Lefebvre upplever det en manipulation från 
marknadens sida. Missnöjet med de egna kläder som vi äger kan väcka vår lust att handla in nya 
plagg.   

Enligt vår undersökning vet 65 procent av respondenterna vilket typ av plagg de vill köpa innan 
de bestämmer sig för i vilken butik plagget eventuellt kommer att inhandlas. Detta kan förklaras 
utifrån den inre och yttre stimulin. Att gå utan jacka eller att inte äga en tjockare långärmad tröja 
upplevs troligen som ett mycket starkt problem för de flesta av oss som bor i ett kallare klimat. 
Den inre stimulin har därmed väckt ett behov av att hålla sig varm hos individen, en varmare 
tröja eller jacka kommer att behöva inhandlas för att klara av att leva i ett sådant klimat. De 
personer som hellre väljer butiken där kläderna ska inhandlas först uppgick till ca 30 procent av 
respondenterna. Här skulle förklaringen kunna vara stark märkeslojalitet hos de individer som 
föredrog att svara enligt detta alternativet. Enligt marknadsföringsteori anses specialprodukter 
utgöra en typ av produktkategori som konsumenten av lojalitet väljer framför en annan. Till 
sådana produkter räknas till exempel bilar, fotoutrustning och även kostymer (Kotler & 
Armstrong, 1993). Generellt kan kläder räknas till produktkategorin ”shoppingvaror” men för 
den tredjedel som i vår undersökning väljer sin butik framför typ av plagg, anses nog kläder 
utgöra en vara som villigt betalas ett högre pris för, en specialprodukt. Givetvis bör kläderna då 
vara av det rätta märket. Märket på kläderna ska stå för något som individen kan identifiera sig 
själv med, hög kvalitet, pengar och status.   

Människan är ett vanedjur och håller sig ofta till en stil som de trivs med. Men människan är 
också en varelse som ganska lätt blir uttråkad om det inte sker någon som helst förändring. 
Stagnation är för många ett fult ord och något som vi inte vill veta av. Enligt Sellerberg (1994) 
har människan ett behov av att skapa viss omväxling i sitt liv. Vi är trots allt ganska nyfikna 
varelser som alltför lätt kan känna oss uttråkade. Vi byter kläder och frisyrer, bilar och bostäder, 
kanske till och med partners, för att vi helt enkelt tröttnat på dem. 37 procent av våra 
respondenter köper nya kläder för att just skapa omväxling. Sellerberg (1994) menar att genom 
det nya som vi upplever och ser runt omkring oss blir det vi redan har snabbt inaktuellt. Sakerna 
vi äger har en begränsad livslängd. Antingen använder vi dem tills de går sönder, tills de inte 
längre är ekonomisk lönsamma eller tills vi tröttnat på dem (ibid).   

71 procent av våra tillfrågade angav att de brukar använda ett plagg tills det att de själva tröttnat 
på det. När vi blivit trötta på de plagg vi har i garderoben uppstår ett behov av att skaffa ny 
fräscha kläder som vi känner oss mer säkra och ”rätta” i. Kanske är det den sociala prestigen för 
respondenterna som avgör när ett plagg är utdömt som tråkigt och gammalt. Med social prestige 
menas att kläderna byts ut när de inte längre kan användas för att självkänslan på något sätt 
minskar för individen. Den psykologiska livslängden som kläder har är kort, en tröja kasseras 
långt innan den fysiska livslängden har gått ut. Ekonomisk livslängd på kläder är kanske inte 
aktuellt även om beslutet om att köpa en dyr jacka skulle kunna rättfärdigas med att man tänker 
använda den i flera år. Att ingå i ett socialt sammanhang innebär att kunna tyda kontextberoende 
regler. Reglerna kan handla om vilka sorts kläder som är acceptabla i den speciella gruppen och 
som på så sätt visar på ett tillhörande. Hårdrockare föredrar generellt att klä sig i svart och 
hipphoppare i stora pösiga tröjor och byxor till exempel.  

De flesta människor har ett tillhörighetsbehov, en längtan efter att ingå i ett sammanhang där det 
ideala jaget blir möjligt att uppnå. Vi uttrycker den här längtan genom att skaffa oss saker som 
anses utgöra symboler för vad den önskade gruppen står för. En individ som vill tillhöra en högre 
klass kan utge sig för att göra detta genom att kopiera klassens så kallade konsumtionsspråk. 
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Enligt Sellerberg (1994) finns det ett antal konsumtionsregler inom varje skikt i samhället. 
Reglerna handlar om vilka saker och beteenden som dels har en tydlig anknytning till livsstilen i 
gruppen och dels anses som passande och som därmed blir acceptabelt. En individ kan med hjälp 
av kläder och/eller ett typiskt beteende ge intryck av att tillhöra en klass eller grupp som den i 
själva verket inte tillhör. Även om en individ lärt sig att tala konsumtionens språk innebär det 
inte i sig att det leder till ett faktiskt tillhörande. Men det är inte heller riktigt meningen, det 
viktiga är att omgivningen runt omkring tror att personen tillhör och det är för många fullt 
tillräckligt. 24 procent av respondenterna svarade att de ofta köper kläder efter att de sett en 
person som har den ”rätta” stilen. Om den personen faktiskt tillhör den då ”rätta” gruppen är 
enligt Sellebergs resonemang egentligen oväsentligt.   

På samma fråga svarade så mycket som 64 procent att de sällan köper ett plagg på grund av att 
de sett någon med rätt stil. Det är intressant att så många valde att svara sällan-alternativet på den 
här frågan då över hälften av respondenterna faktiskt känner sig inspirerade att köpa kläder då de 
sett ett modereportage eller en reklam för kläder (se fråga 16 i bilaga 2 eller i 
resultatredovisningen ovan).  Kanske upplever inte dessa 64 procent att en modetidning eller en 
modereklam direkt leder dem till att de köper ett nytt klädesplagg. Detta borde ge ett högt betyg 
till modeskaparnas marknadsföring och marknadsförare då de på ett ganska undermedvetet plan 
faktiskt väcker ett starkt behov av att vilja köpa nya kläder. Man skulle alltså kunna säga att 
många tar till sig och blir inspirerade av modereportage, men de märker sällan att det är därför de 
köper nya kläder.   

5.2.2 Informationsökning 
Att bli inspirerad av kända personer som till exempel skådespelare eller modeller är en sak. I 
enkätundersökningen fick respondenterna ta ställning till i vilken grad de ansåg sig engagera sig i 
sina klädinköp. De fick också ange var de hämtar sin information ifrån och hur personer i deras 
omgivning påverkar dem.   

Det är relativt enkelt att söka upp kommersiell information. Modereportage och reklamer var för 
ca 50 procent av dem som deltog i undersökningen en inspirationskälla till framtida klädköp. 
Kommersiella informationskällor är den vanligaste men de människor som vi umgås med eller 
ser omkring oss utgör än ännu större, lättillgängligare och effektivare informationssökningsbas 
(Kotler, 1997). Som nämndes ovan finns det för de flesta människor en önskan om att tillhöra en 
speciell grupp. Inom marknadsföring kallas den gruppen för referensgrupp. Det är en grupp som 
individen jämför sig med och som påverkar dennes beteende (Kotler & Armstrong, 1993). 22 
procent i undersökningen svarade att de ofta köper ett plagg efter att de först har sett det på en 
annan person i sin omgivning. Till viss del handlar det väl om att anpassa sig för att passa in i en 
speciell grupp. 2 procent ansåg att de alltid köpte kläder på grund av den anledningen medan 55 
procent ansåg att de aldrig köpte kläder för att på så sätt passa bättre in i någon speciell grupp   

Att se shopping som ett intresse var en annan anledning till att köpa nya kläder, det vill säga 
shopping ansågs av dessa personer vara en typ av hobby. Ett bristande intresse för idrott eller 
frimärksamlande kan då leda till att en fixering vid vårt utseende och hur vi upplevs av andra 
istället uppstår. Precis som för frimärksamlaren blir en shoppingtur på stan ett sätt att koppla av 
och lyckan över att ha hitta en perfekt ”outfit” skulle kanske kunna liknas vid glädjen när ”Tre 
kronor” gör mål i hockey-VM.   



 

37

 
Att konsumera har idag fått ett stort underhållningsvärde och är inte enbart ett sätt att klara sin 
överlevnad. Butikerna byggs in i varma och behagliga gallerior så vi slipper regn och kyla. Vi 
kan ”shop until we drop” och det är alltid nära till en uppiggande kaffelatte om humöret skulle 
tryta. I dagens samhälle finns en syn där arbete endast finns till för att ge individen en möjlighet 
att konsumera nya varor. I ett sådant samhälle finns det gott om utrymme till att ha 
konsumtionen som en hobby.   

Shopping har även ett socialt värde. Vår undersökning visade att 41 procent svarade att de 
upplever shopping som ett socialttillfälle att träffa vänner. Vänner utgör enligt Kotler (1997) en 
personlig informations källa. Hur mycket information vi behöver avgörs av risken som det 
framtida köpet innebär, det vill säga till vilken produktkategori varan tillhör. Även graden på vårt 
engagemang för vårt köp avgör hur mycket information som krävs. De effektivaste 
informationskällorna är enligt Kotler (1997) de personliga, det vill säga familj, vänner och 
bekanta. Den sociala faktorn är därmed en mycket viktig påverkningskanal för marknadsförare.   

På frågan vem respondenterna helst har med sig när de köper kläder svarade 36 procent att de 
helst shoppar ihop med en vän eller väninna. 5 procent av dem som fyllde i enkäten angav att 
den eller de personerna som de helst vill ha med sig på en shoppingtur var föräldrarna. Föräldrar 
utgör visserligen en del av den personliga informationskällan men fungerar inte som stor 
inspirationskälla för våra respondenter. Av dem som föredra att ha sällskap med någon under sin 
shoppingtur behöver antagligen hjälp med att besluta om köp ske eller inte. Ungefär 15 procent 
av våra respondenter föredrar att gå själva när de ska handla kläder och litar antagligen på sin 
egen smak och behöver ingen som hjälper dem att bestämma vilka kläder de gillar. Men på det 
hela taget upplevde de flesta av våra respondenter att det är trevligare med sällskap på stan än 
utan.      

Som tidigare nämnt beror graden av engagemanget på hur stor risken med köpet är för 
konsumenten (Kotler, 1997). En hög involveringsgrad innebär att individen söker mycket 
information om en produkt. Den stora informationsmängden beror på att risktagandet med köpet 
upplevs som högt för individen (Fill, 2002). När det gäller kläder kan engagemanget vara stort 
även om risken, åtminstone inte ekonomiskt behöver vara speciellt hög. Frågan om engagemang 
i enkäten går att tolka så att involveringen i klädvalet snarast handlar om att hitta rätt sorts kläder 
som utrycker och förmedlar det individen vill att omgivningen ska uppfatta. Det är i sig 
visserligen en typ av risktagande då ett felaktigt klädval kan få känslomässigt problematiska 
konsekvenser för individen. Det finns en risk för alienation, att känna sig ”fel”, eller helt enkelt 
utanför.   

Eftersom kläder utgör produktkategori två, det vill säga shoppingvaror, det finns antagligen en 
redan inlärd attityd mot vissa märken och plagg hos våra respondenter. Hälften av 
respondenterna svarade att de känner sig engagerade i sina klädval, 16 procent uppgav att de 
verkligen engagerar i valet av kläder. Hos dessa 16 procent där involveringsgraden är hög sker 
troligen inte köpbeslutet enligt den modell som vi i teorin nämnt. Informationssökningen är nog 
inte särskilt omfattande då dessa individer sannolikt redan har en mycket god uppfattning om de 
nya kläderna de tänker köpa. De har nått det sista steget i modellen och utvecklat en attityd och 
en lojalitet till ett antal olika märken. För 4 procent av respondenterna var engagemanget vid 
beslutet att köpa nya kläder mycket lågt. De ansåg att de inte engagerar sig alls. Enligt Fill 
(2002) sker informationssökningen vid en låg involveringsgrad på ett passivt och ofrivilligt sätt. 
Dessa 4 procent av respondenterna i undersökningen läser antagligen inte modetidningar eller 
lägger märke till vare sig klädreklam eller vad andra personer i sin omgivning har på sig. Deras 
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behov av att köpa nya kläder drivs sannolikt av inre stimuli och de köper antagligen inte nya 
kläder om de inte redan har gått sönder eller blivit för små. Den här gruppen köper antagligen 
bara kläder när det är något de behöver, till exempel för att ersätta ett gammalt plagg. De 
impulsköper troligtvis inte och det spelar ingen roll vem som följer med dem om de ska köpa 
kläder. Kanske dessa 4 procent respondenter till och med överlåter klädinköp helt till någon 
annan, en partner eller en förälder. Ett steg i processen som leder fram till ett köpbeslut där 
involveringsgraden är låg ser därmed lite annorlunda ut än om engagemanget är högt. Vid lågt 
engagemang är informationssökande enligt Fill (2002) väldigt litet och passivt. För att nå till det 
sista steget i processen, det långsiktiga beteendet, krävs upprepad reklam och tydliga 
associationer till det specifika märket (ibid.).   

5.2.3 Utvärdering av alternativ 
När konsumenten känner sig nöjd med sitt informationsinsamlande startar en utvärdering av de 
alternativ som finns. I enkäten ställde vi tio stycken frågor som handlade om hur respondenterna 
väljer att utvärdera kläder utifrån den information som de tillförskaffat sig tidigare.   

Informationen som samlats in används för att kunna jämföra mellan olika varumärken som finns 
på marknaden. Varornas (i vårt fall klädesplagg) egenskaper såsom färg, pris och kvalitet 
utvärderas liksom de subjektiva egenskaperna en produkt har till exempel statusvärde och märke. 
Andra beslutsvariabler kan vara intuition, impuls eller referensgruppens åsikter (Kotler, 1997). I 
vår undersökning framkom det att över hälften av respondenterna vet vilket sorts plagg de är ute 
efter när de kommer in i en butik. Trots den medvetenheten och den omfattande information de 
tagit till sig upplever ca 40 procent att de sällan hittar bra kläder som de kan tänka sig att köpa. 
För dem leder utvärderingen av de alternativ som finns därmed ofta till att köp uteblir. Kanske 
denna grupp känner sig osäkra på varför behovet av att vilja köpa nya kläder från början uppstått 
och när de väljer bland tänkbara plagg uppstår det en förvirring över vad det är de egentligen vill 
ha. Fel färg eller ett för högt pris på ett plagg leder då konsumenten bort från varan. Risken finns 
att konsumenten helt låter bli att köpa plagget eller fortsätter vidare till en annan butik.   

Chansen finns ju förstås att det sker ett impulsköp av något annat i butiken vilket naturligtvis är 
positivt för dem som står för försäljningen av kläderna. Vår undersökning visade att 35 procent 
av de tillfrågade ofta impulsköper kläder. 57 procent svarade dock att de sällan impulsköper 
kläder. Att köpa kläder på impuls innebär ett risktagande för konsumenten. 
Informationssökningen är begränsad och utvärderingen av alternativ näst intill obefintlig, tid har 
ju inte funnits att så att säga sondera terrängen på varor med bättre egenskaper. Risken att köpa 
något som man egentligen inte vill ha eller behöver blir således högre för konsumenten vid 
impulsköp. Den upplevda risken som ett impulsköp innebär är ju faktiskt mycket större än den 
verkliga risken då de flesta butiker erbjuder öppet köp i varierande tid.    

Att många av våra respondenter anser att de sällan impulsköper kläder kan också bero på att 
kläderna en del av dem köper ligger i en dyrare prisklass. Av den anledningen känns det för 
riskabelt att köpa ett plagg som inte utvärderats tillräckligt. 46 procent av respondenterna 
instämde delvis med påståendet om att det var viktigt med ett exklusivt märke. Dock instämde 
bara 4 procent helt med påståendet. Att det är viktigt att ett plagg har hög kvalitet och därmed 
kommer att hålla länge var det inte alla av respondenterna som tyckte. Kvalitetsfaktorn var bara 
så viktig att 35 procent höll helt med om detta. Det kan bero på att man inte avser att använda 
kläderna så pass länge att de riskerar att gå sönder.   
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Som tidigare nämnt är den fysiska livslängden på en produkt avsevärt mycket längre än den 
psykologiska. Kläderna ska hålla tills man tröttnar på dem vilket för de flesta går ganska fort. Slit 
och släng, inte lappa och laga. Detta är den rådande normen och för att inte verka onormal eller 
ovetande används inte kläderna längre än trenden tillåter. Det handlar om social kompetens som i 
det här sammanhanget kan beskrivas som en förmåga att på ett smidigt sätt smälta in i en grupp. 
Det gäller att inte sticka ut för mycket, om det inte är det som gruppen i sig står för.   

Många av våra respondenter instämde delvis med att det är viktigt att ett plagg ser vanligt ut. Det 
kan betyda att de tycker att det är viktigt att man smälter in i sin grupp men att man samtidigt vill 
utmärka sig som individ. Många undviker ju trots allt att köpa exakt samma plagg som någon i 
sitt gäng, man vill inte se likadan ut men samtidigt inte heller sticka ut för mycket. Med 
enkätundersökningen ville vi undersöka om respondenterna upplevde att klädstilen de väljer har 
någon i sig speciell innebörd. En av våra frågor i enkäten handlade till exempel om klädernas 
unikhet. Det vill säga om det upplevs viktigt att ha ett plagg som är unikt, ett plagg som ingen 
annan har. Nästan 50 procent av våra respondenter tycker att det delvis är viktigt att kläderna de 
köper är unika, eller att de åtminstone är ganska ensamma om att äga plagget. Nästan ingen 
svarade att de kunde tänka sig handla på en secondhand butik. 75 procent svarade att de aldrig 
handlar på ställen som Myrornas eller liknande. Ordet unik är ett ord som får olika innebörd för 
olika människor. De flesta av våra respondenter har troligen tolkat unik som; ett unikt plagg 
ingen annan, eller endast ett par få andra människor, har råd att köpa. Unikt tolkas alltså inte här 
som något de själva kunnat tillverka eller som något gammalt och av den anledningen mycket 
begränsat till sitt antal.   

Egentligen skulle man kanske kunna tänka sig att fler av studenterna handlar på 
secondhandbutiker eftersom man som student i regel har en mycket begräsad budget. De pengar 
som studenter erhåller från CSN (centrala studiestödsnämnden) ska räcka till skolböcker, mat 
och bostad. Men kläder då? Anses det vara en lyx som får vänta tills en större inkomst trillar in 
på kontot? För att ta reda på om studentens ekonomi påverkar dennes utvärdering av alternativ, 
ställde vi ett par frågor om förändringar av den ekonomiska situationen. Hälften av våra 
respondenter svarade att de antagligen skulle köpa dyrare och fler kläder om de hade mer pengar. 
Det borde betyda att de inte är nöjda med sin klädsituation som den ser ut idag, egentligen 
oavsett om de i nuläget handlar mycket eller lite kläder. Om studielånet eller studiebidraget 
skulle öka skulle studenterna då köpa mer kläder? Eller skulle de extra pengarna läggas på 
någonting annat, ännu dyrare boende till exempel?   

Vi bad våra studenter att fundera över hur deras klädkonsumtion skulle påverkas av en eventuell 
minskning av inkomsten. 40 procent trodde att de skulle köpa mindre antal plagg och ca 20 
procent skulle i ett sådant fall köpa billigare kläder än de gjorde nu. Över 30 procent ansåg att 
konsumtionen inte skulle ändras alls även om deras inkomst minskade.  Bland dessa 30 procent 
skulle det kunna finnas de som gör avkall på andra saker för att kunna köpa sig de kläder de vill 
ha. Den gruppen upplever antagligen kläder som en hobby och kan därför tänka sig att spendera 
stora delar av sin inkomst på just kläder. Här finns troligen också de som använder sina kläder 
för att passa in i en grupp där en viss typ av kläder (eller kravet på att kläderna inte får vara för 
gamla) förekommer och av den anledningen kan inte några nedskärningar i kvantitet eller stil 
göras.  

Studenterna som grupp har i grunden en lika stor (eller liten beroende på referenskriterier) 
inkomst. Studiestödet från CSN uppgår idag till ca 7000 kronor i månaden för varje student. Hur 
mycket av den summan lägger våra respondenter på kläder en vanlig månad? Det vill säga, när 
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det inte förekommer oväntade utgifter som till exempel kostnaden för ett tandläkarbesök eller 
något annat kostsamt. Ungefär 40 procent av respondenterna verkar lägga mellan 101 och 500 
kronor i månaden. Vilket skulle kunna motsvara två eller tre plagg från någon större och billigare 
kedja, eller ett plagg från någon av de dyrare butikerna. Nästan lika många (37 procent) 
spenderar mellan 501 och 1000 kronor i månaden. Samma förhållande borde gälla här som för 
föregående grupp. Antingen handlar klädkonsumtionen om en större kvantitet lite mindre 
kostsamma plagg eller så köper den här gruppen få men dyra kläder varje månad. En liten del av 
respondenterna konsumerar kläder för över 2001 kronor, varje månad. Dessa 4 procent har 
antingen någon ytterligare inkomstkälla utöver studiemedlet från CSN, för att kunna finansiera 
sin klädkonsumtion, eller så bor de kanske fortfarande hemma hos sina föräldrar och samtidigt 
beviljas studiestöd från CSN.  

5.2.4 Köpbeslut 
För att ta reda på hur ofta som respondenterna faktiskt köper nya kläder och vad som är den 
största anledningen till ett impulsköp, ställde vi fyra frågor som vi hoppas kan ge oss svar på 
detta.   

Efter att konsumenten utvärderat sina alternativ tas ett beslut om att köpa eller inte. Är risken 
med köpet hög kommer beslutet ta längre tid för konsumenten att fatta. Ett köpbeslut påverkas av 
familj och vänner och kan i sista stund ändras (Kotler & Armstrong, 1993).  50 procent av våra 
respondenter upplevde som vi tidigare nämnt ett behov av att ofta vilja köpa nya kläder. Frågan 
är om detta behov i slutändan leder fram till ett positivt köpbeslut?   

Den första enkätfrågan som vi ställde till våra respondenter gällde hur ofta de ansåg att de 
faktiskt köpte ett nytt klädesplagg. Ungefär 60 procent svarade att de köper nya kläder ett par 
gånger i månaden. En liten andel av respondenterna svarade att de köpte kläder endast någon 
gång per år. En grupp på ca 7 procent angav att de köper nya kläder varje vecka. Några få 
procent angav att de köper nya kläder vid ett par tillfällen om året. Att köpa kläder endast någon 
gång per år beror antingen på att det inte finns något intresse av att följa nya trender eller att 
kläderna som den gruppen köper är av så hög kvalitet och är så pass stilrena att de håller under 
en lång tid.   

Försäljning av kläder sker till största delen i själva butiken. Presumtiva kunder lockas in i 
butikerna genom snygg skyltning och löfte om sänkta priser till varierande procent. Har kunden 
klivit över butikströskeln ökar troligtvis chansen för att köpbeslut sker. Som tidigare redovisats 
angav 35 procent av dem som svarade på vår enkät att de ofta impulsköper kläder. Den 
vanligaste orsaken, det vill säga det alternativ som flest valde att svara, till varför de impulsköper 
var realisation. Den näst vanligaste orsaken var att de lockades av något de såg i butikens 
skyltfönster. Kotler (1997) nämner att familj och vänner påverkar en individs köpbeslut. 19 
procent av våra respondenter uppgav att de impulsköper kläder trots att anledningen till att de går 
i butiker är för att göra en vän sällskap. Nästan lika många respondenter svarade att de 
impulsköper när de känner sig lite nere och behöver pigga upp sig. Kanske ett dåligt tentareslutat 
kompenseras med ett lyckat klädinköp. Kanske även den dåliga självkänslan kompenseras med 
kläder.  

Vilken sorts kläder som en viss person upplever som fantastiskt vackra kan för en annan 
upplevas som helt fruktansvärda eller rent av vulgära. Vi använder våra kläder för att på ett 
trovärdigt sätt spela våra olika roller i livet. Uppfattningen om vår roll blir enligt Goffman (1998) 
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tillslut en integrerande del av vår personlighet. De flesta av oss väljer mer eller mindre medvetet 
en sorts kläder som vi tycker säger något om vilka vi är, vilka värderingar vi står för och hur vi 
vill bli uppfattade av andra. Våra respondenter i enkätundersökningen höll till största delen med i 
påståendet om att de utrycker sin personlighet medvetet med hjälp av sina kläder. Bara 6 procent 
höll dock helt med om påståendet och 12 procent tog helt avstånd. När kläder ska köpas väljs de 
ut på grund av faktorer som har koppling till vår uppfattning om vilka vi är som personer.   

De faser vi går igenom i livet påverkar vårt sätt att se på oss själva. Detta är naturligt då vi åldras 
och genom går olika stadier i vår livscykel (Kotler & Armstrong, 1993). Vissa flyttar kanske 
ihop med en sambo eller gifter sig, studerar på högskola eller universitet, får barn och arbete. Vi 
träffar många nya människor som vi låter oss påverkas, inspireras och beröras av. Vårt 
köpbeteende förändras i takt med att vi i våra personligheter utvecklas. Livet är en teaterscen där 
stor dramatik utspelar sig. Ibland är det vi själva som är skådespelarna och ibland är vi den 
iakttagande publiken. Vi framför våra uppträdanden med inlevelse och ofta tror vi själva mycket 
starkt på våra roller. När föreställningen är slut vill skådespelarna ha rungande applåder och 
njuter av uppskattningen som publiken ger.   

Människan har ett behov av bekräftelse och inte sällan söker vi uppmärksamhet hos andra genom 
vårt utseende. Detta är troligtvis något som inte lättvindigt erkänns. Att kräva bekräftelse av 
andra betyder att vi inte klarar av att ge det till oss själva. Att inte kunna säga till sig själv att jag 
duger så som jag är även om ingen annan tycker det tyder på en låg självkänsla. Den låga 
självkänslan kommer bland annat av det samhälle vi lever i. Sellerberg (1994) ställer i sin bok 
”konsumtionens sociologi” upp en tes om att ”människorna går emot sin egen personlighet och 
sina tidigare värderingar och anpassar sig – utåt sett - till konsumtionssamhället”. Det handlar 
enligt Ahrne (ibid.) om rolldistans, vi spelar våra roller utan att egentligen tro på dem. Nästan 60 
procent av våra modiga respondenter svarade att de sällan upplever det viktigt med 
uppmärksamhet för de klädinköp de gör. Men ibland vill de därmed ha uppskattning och 
bekräftelse på att de har fina eller rätt kläder. Ingen av respondenterna svarade att syftet med att 
köpa nya kläder alltid är för att få uppmärksamhet.   

Kläder kan användas för att dra till sig uppmärksamhet men även för att undvika 
uppmärksamhet. Att välja så att säga neutrala kläder som inte sticker ut från mängden eller 
avviker från den rådande trenden, är ett sätt att slippa konfronteras med omgivningens 
uppmärksamhet. Valet av en typ av kläder kan för en del vara ett komplement till personligheten, 
en slags förlängning. Det kan också röra sig om en nedtoning för en i övrigt bubblande 
personlighet. Det får inte bli för mycket av det goda. Att klä sig på ett mycket iögonfallande sätt 
och dessutom ta stor plats verbalt kan kännas ”för mycket” och kanske till och med osvenskt, 
dock inte fel, vilket bör poängteras.   

5.2.5 Personliga variabler 
Till personliga variabler hör kön, ålder och olika faser i livscykeln (Kotler & Armstrong, 1993). 
Att välja en ny klädstil kan vara en markering från individens sida att en ny fas i livet har tagit 
sin början. Att börja läsa på ett universitet kan vara en sådan ny fas. De studenter som ingår i vår 
undersökning har antingen gått direkt från gymnasiet eller valt att jobba en tid innan studierna 
påbörjades. Många av respondenterna läser troligtvis på ekonomprogrammet och en del tar 
enstaka kurser som de tycker är intressanta. Vissa är förstagångs studenter medan andra har läst 
någon eller några terminer förut. Åldern på våra respondenter varierar därmed men de flesta i vår 
undersökning är mellan 21 och 25 år gamla. Väldigt få var över 40 år, endast 2 procent. Totalt 
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deltog 165 stycken personer i undersökningen och av dem var 58 procent kvinnor och 40 procent 
män.   

5.3 Faktoranalys 
Eftersom en del av syftet med uppsatsen är att kartlägga hur Karlstads universitets studenters 
köpbeteende ser ut och vilka attribut/faktorer som är viktiga, gjorde vi en faktoranalys. Vi 
använde oss av dataprogrammet SPSS för att genomföra det. Vi valde att inte låta alla frågor i 
vår enkät vara med i faktoranalysen och det beror på att alla frågorna inte lämpade sig för detta. 
De frågorna i enkäten vi valde att ta med samt underlaget för själva analysen av faktoranalysen 
finns i bilaga 3. När vi utförde faktoranalysen fick vi fram 6 stycken olika typer av beteende men 
endast fyra stycken av dem var intressanta för oss. Dessa fyra kan förklara 45 procent av 
variationen. I tabellen nedan presenterar vi dessa fyra typer och dess karakteristika.      

5.3.1 Analys och tolkning av våra typerna 
Nu när vi har tagit fram fyra olika typer av studenter ska vi studera dem närmare genom att 
försöka analysera och tolka dem.  

Typ 1 studenter är personer som anser sig köpa kläder relativt ofta och de gör det för att de 
känner att de behöver det. Men även om du köper kläder ofta känner de även att de inte har något 
att ”sätta på sig” fast deras garderob är full av kläder. När de ser att det kommit in nya kläder, 
nytt mode i butiken känner de sig ofta pressade att köpa dem. De engagerar sig relativt mycket i 
sitt val av kläder. Impulsköp sker ofta. Det är även viktigt för typ 1 studenter att kläderna har ett 
exklusivt märke. Hos denna typ av studenter ser vi ganska klart ett mönster, de känner ofta att de 
inte har något att klä på sig och känner sig pressade att handla när de ser nytt mode i butikerna 

Typ 1.

  

- Köper ofta nya kläder 
- Känner ofta att de behöver köpa nya kläder 
- Känner ofta att de inte har något att sätta på sig 
-

 

Känner sig pressade när det kommer in nytt mode 
i butikerna 
- Engagerar sig mycket i sina klädval 
- Impulsköper ofta 
- Viktigt med ett exklusivt märke 

 

Typ 2. 

  

- Känner ofta att de inte har något att klä på sig

 

- Känner sig pressade

 

när det kommer in nytt 
mode i butikerna 
- Viktigt med uppmärksamhet för nya kläder 
- Köper ofta kläder de sett på någon

 

annan 
först 
- Ser något på någon annan och sedan köpt det 
- Viktigt att klädesplagget smälter in 

 

Typ 3.

  

- Viktigt med uppmärksamhet för nya kläder 
- Köper kläder för att passa in i en speciell grupp 
- Viktigt med exklusivt märke 
- Viktigt att plagget är unikt 
- Köper gärna kläder på secondhand 
- Uttrycker sin personlighet med hjälp av sina 
kläder 

Typ 4. 

  

- Viktigt med exklusivt märke 
- Viktigt med hög kvalitet 
- Viktigt att smälta in   
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vilket i sin tur leder till att de köper kläder ofta och göra även impulsköp. De engagerar sig 
mycket i sina köp dvs. det ska vara ett exklusivt märke. Vi kallar denna typ ”Shopparna”.  

De studenter som hamnar under kategorin typ 2 är de som liksom de i typ 1 ofta känner att de 
inte har några kläder att sätta på sig och känner sig pressade av nytt mode i butikerna. Men för 
denna typ av studenter är det viktigt att få uppmärksamhet för sina nya kläder. De köper ofta 
kläder som de sett på någon annan först och då tyckt de varit fina och de har av anledningen att 
de sett någon som enligt dem har rätt stil köpt samma plagg. Det är även viktigt att klädesplagget 
smälter in i mängden, ser ”vanligt ut”. För denna typ av studenter är det viktigt att se ut som alla 
andra, smälta in. De köper gärna kläder som de sett andra använda först. De känner sig pressade 
av nytt mode och känner ofta att de inte har några kläder att använda men det finns inget som 
tyder på att det som för typ 1 leder till att de köper kläder oftare. Vi kallar denna typ ”Referens 
sökarna”.   

Typ 3 är studenter som tycker att det är viktigt att få uppmärksamhet för sina nya kläder och de 
köper kläder för att passa in i en speciell grupp. Det är viktigt att klädesplagget de köper är unikt 
och av ett exklusivt märke. Dessa studenter handlar relativt ofta i secondhand butiker och de 
uttrycker sin personlighet medveten med hjälp av sina kläder. Mönstret här är att denna typ av 
studenter vill få uppmärksamhet för sina nya kläder, som de vill ska vara unika och ha ett 
exklusivt märke. De vill uttrycka sin personlighet genom kläderna de bär och handlar gärna i en 
secondhand butik för att göra det. De vill även passa in i en speciell grupp. Vi kallar denna typ 
”De utmärkande”.  

Studenter som passar in under typ 4 är de som tycker att det är viktigt att de klädesplagg de köper 
har ett exklusivt märke. Det är även viktigt att klädesplagget är av hög kvalitet. De vill även att 
de klädesplagg de köper ska smälta in i omgivningen. Eftersom den här typen har ganska få 
karaktäristika är det svårare att se ett mönster hos dem. Men de vill ha kläder av hög kvalitet och 
med ett exklusivt märke, och smälta in i sin omgivning. Vi kallar dem de ”de vanliga”.  

5.3.2 Våra typerna i jämförelse med “The 4C” 
När vi utformade vår enkät så hade vi hela tiden Young och Rubicam´s segmenteringsmodell 
”The 4C” i bakhuvudet. Vi var nyfikna på om det gick att hitta dessa fyra typer här bland 
studenterna på Karlstads universitet, utan att egentligen leta efter dem. Genom vår faktoranalys 
tog vi reda på vilka olika typer av studenter vi kan få fram utifrån vår enkät och våra 
respondenter.  Nu tänker vi göra ett försök att koppla ihop våra fyra typer med ”The 4C”.    

Aspirers, Det som kännetecknar dem är att de söker status och självkänsla. De är materialister 
som hävdar och uttrycker sig själva genom att äga de ”rätta” tingen, identifierar sig med sin 
konsumtion och den symboliserar ett slags åstadkommande. Om vi jämför Aspirers med vår typ 
1 så liknar de varandra på det sättet att båda typerna handlar ofta och då i vårt fall kläder, de 
känner att de behöver mer fast de redan äger mycket kläder. För typ 1 studenter är det viktigt 
med ett exklusivt märke och det kan man jämföra med att aspirers vill hävda och uttrycka sig 
själva genom att äga de rätta sakerna. Varför skulle man annars köpa exklusiva kläder om det 
inte gav något mer värde. Även att typ 1 studenterna känner sig pressade att köpa nya kläder när 
ett nytt mode introduceras i butikerna kan man härröra till att aspirers vill äga rätt. Mode är ju 
som en definition av vad som är ”inne och rätt” just nu.  
Succeeders, Dessa personer är framgångsrika och har ett stort kontrollbehov. De köper endast 
bevisade kvalitets produkter. De identifierar sig med kvaliteten produkten står för. Om vi jämför 
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Succeeders med vår typ 4 student så ser vi att båda typerna tycker att det är viktigt med kvalité. 
Typ 4 studenten tycker även att det är viktigt med ett exklusivt märke vilket generellt sett kan 
kopplas samman med högre kvalité. Och om vi drar det ett strå längre kan man säga att kläder 
med exklusiva märken är bevisade kvalitets produkter. Det är inte många som skulle köpa till 
exempel en ”Peak Performance jacka” för 4000 kronor om den kvalitetsmässigt endast höll en 
säsong. De vill även smälta in i sin miljö, inte sticka ut. Typ 4 studenter verkar liksom 
Succeeders identifiera sig med kvaliteten produkterna/kläderna står för.   

Mainstreamers, De motiveras av ett trygghetsbehov och en önskan om att tillhöra. För att 
tillfredsställa dessa behov köper de produkter som är etablerade på marknaden, till exempel 
kläder från stora kedjor för att på så sätt minska sitt risktagande. Om vi jämför Mainstreamers 
med vår typ 2 student kan vi se att båda typerna präglas av en önskan att tillhöra, speciellt då typ 
2 studenterna ofta köper kläder som de sett på någon annan först och då tyckt de varit fina och de 
har av anledningen att de sett någon som enligt dem har rätt stil köpt samma plagg. Önskan att 
till höra kan man även se hos typ 2 studenten genom att det för dem är viktigt att se ut som alla 
andra, smälta in. De känner även ofta att de inte har några kläder att sätta på sig och känner sig 
pressade av nytt mode i butikerna, eftersom de gärna vill som sagt, se ut som många andra. Det 
är viktigt för typ 2 studenter att få uppmärksamhet för sina nya kläder, vilket man kan koppla 
samman med Mainstreamers trygghetsbehov.  

Reformers, De är aspirers motsats. De motiveras av livskvalitet och självuppfyllande och inte av 
status, de köper naturligt producerade produkter och egna märken. De värdesätter och motiveras 
av självuppfyllande och livsnjutning. Denna typ av konsumenter tycker vi inte att vi kan matcha 
lika bra som de andra med någon av våra typer. Det kan bero på att våra frågor kanske inte ger 
utrymme för denna typ av studenter eller att det helt enkelt inte finns några renodlade reformers 
här på Karlstad universitet. Men om vi jämför Reformers med vår typ 3 student, som ändå är den 
typ som liknar Reformers bäst ser vi vissa liknande drag. Vår typ 3 student handlar relativt ofta i 
en secondhand butik och de uttrycker sin personlighet medveten med hjälp av sina kläder. Det 
kan man koppla samman med att reformers köper naturligt producerade märken och egna 
märken samt att vår typ 3 student gärna köper plagg de upplever som unika. Det som skiljer dem 
åt är att typ 3 studenten vill ha ett exklusivt märke, tycker att det är viktigt att få uppmärksamhet 
för sina kläder samt att de vill passa in i en speciell grupp. Fast även om reformers kanske inte 
känner någon önskan om att passa in i en speciell grupp är de onekligen det, en speciell grupp, en 
typ 3 student kanske känner en önskan om att passa in i en grupp med reformers.   

5.3.3 Andra typer 
Vi har tagit fram fyra stycken typer av studenter som vi genom vår faktoranalys har lyckats 
urskilja här på Karlstads universitet. Med det vill vi inte säga att det endast är dessa typer som 
skulle finnas här eller att våra fyra typer skulle vara de största grupperna av studenter utan vi har 
endast konstaterat att utifrån vår undersökning så kan man finna dessa. Det kan mycket väl 
finnas andra större typer av studenter än våra.       
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6. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel inleder vi med att diskutera de slutsatser vi dragit utifrån vår studie 
samt våra egna reflektioner. Vi diskuterar även förslag till eventuell fortsatt forskning samt 
uppsatsens trovärdighet. 

 
Syftet med uppsatsen var att kartlägga och beskriva Karlstads universitets studenters klädbehov. 
Vidare syftade uppsatsen till skapa en förståelse för det kartlagda köpbeteendet utifrån 
sociologiska och ekonomiska perspektiv och teorier samt att beskriva en segmentering av 
studenterna. Nedan följer ett försök att besvara vår problemformulering utifrån studien och dess 
analys.  

6.1 Slutsatser om studenters klädkonsumtion och köpbeteende 
Kan studenters klädbehov spegla deras faktiska köpbeteende och i så fall förstås utifrån ett 
sociologiskt och ett ekonomiskt perspektiv? För att kunna besvara problemformuleringen utgår 
vi från de fyra steg i köpbeslutsprocessens som vi valt att behandla i teorin.   

Problemupptäckt/behov

 

I vår studie svarade hälften av våra respondenter att de ofta upplevde eller kände ett behov av att 
vilja köpa nya kläder. Endast ett fåtal respondenter svarade att de aldrig kände detta. Av detta 
kan vi dra slutsatsen att behovet av att köpa kläder är något som de flesta studenter har. Hälften 
av studenterna upplevde ofta att de ”inte hade något att ta på sig” fast deras garderober var fulla 
av kläder. Svarsutfallet på frågan blev snarlikt utfallet frågan ovan. Det kan kopplas samman på 
så att studenter känner att de inte har några kläder att sätta på sig och då får ett behov av att köpa 
nya. När vi frågade om hur ofta de känner sig stressade av nytt mode i butikerna svarade än en 
gång hälften av respondenter att de sällan känner sig stressade av detta. Endast ett fåtal svarade 
att de alltid känner en stress av att klädbutikerna ofta tar in nytt mode. Det kan härledas till vårt 
behov av att passa in och följa med i omgivningen. De flesta studenter uppger i enkäten att de 
sällan eller aldrig känner en press när de ser nya kläder i butiken. Enligt vår undersökning vet de 
allra flesta av respondenterna vilket typ av plagg de vill köpa innan de bestämmer sig för i vilken 
butik plagget eventuellt kommer att inhandlas. De flesta studenter bestämmer sig för vilket 
klädesplagg de ska köpa för att därefter fundera ut vilken butik de kan finna det i. De resterande 
personer väljer hellre i första hand butiken där kläderna ska inhandlas. Lite fler än en tredjedel av 
våra respondenter köper nya kläder för att skapa omväxling medan ungefär två tredjedelar av de 
tillfrågade angav att de brukar använda ett plagg tills det att de själva tröttnat på det. Här 
framkommer behovet av nyheter och omväxling speciellt vad det gäller kläder tydligt. På frågan 
om de ofta köper kläder efter att de sett dem på en person som har den ”rätta” stilen svarade så 
mycket som över hälften att de sällan köper ett plagg på grund av det.   

Något som tydligt framkommit är att studenter känner att de har ett behov av att köpa sig nya 
kläder och detta behov verkar utmynna ifrån att de ofta känner att de inte har några kläder att ta 
på sig. Något som också kan vara bakomliggande till att ett klädbehov uppstår är att de till en 
viss del blir stressade av att det hela tiden kommer nytt mode i butikerna och att deras kläder 
därmed blir mer och mer omoderna desto längre tid det går. Undersökningen visar också på att 
studenter har ett behov av omväxling och av att förnya sig själva genom klädköp. De får även till 
viss del ett behov av att köpa kläder efter att de sett det på någon annan.  

Informationssökning

 

När vi frågade våra respondenter om hur de upplevde modereportage och reklamer, svarade 
ungefär hälften att de utgjorde en inspirationskälla till framtida klädinköp. Det var väldigt få av 
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våra respondenter som upplevde modereportage och reklamer som stressande. Vad det gäller 
frågan om de köper ett plagg efter att de först har sett det på en annan person i sin omgivning 
svarade den största delen av våra respondenter att de sällan gjorde det. Det var inte någon av 
respondenterna som svarade att de alltid brukar köpa kläder de först sett på någon annan. Lite 
fler än hälften av studenterna ansåg att de aldrig köpte kläder för att på så sätt passa bättre in i 
någon speciell grupp, vilket kan tyckas vara lite märkligt för när man tittar på personer som 
umgås ofta brukar deras klädstil likna varandra. Att shopping är ett intresse var en anledning för 
nästan hälften av våra respondenter till att köpa nya kläder. De ansåg att shopping var en typ av 
hobby. Vår undersökning visade att i stort sett den andra hälften av respondenterna köpte kläder 
för att de behövde ett nytt plagg och inget annat. På frågan vem studenterna helst har med sig när 
de köper kläder svarade ungefär en tredjedel att de helst shoppar ihop med en vän eller väninna. 
Det var väldigt få som helst vill ha med föräldrarna på en shoppingtur. Endast ett fåtal av våra 
respondenter föredrar att gå själva när de ska handla kläder. Hälften av respondenterna svarade 
att de känner sig engagerade i sina klädval, en liten grupp uppgav att de verkligen engagerar i 
valet av kläder. Det var väldigt få av respondenterna som ansåg att de inte engagerar sig alls.   

Många studenter hämtar information ifrån kommersiella källor så som modereportage och 
reklam som de finner inspirerande. Andra informationskällor som många av studenterna 
använder är personliga källor och då en vän eller väninna, föräldrarna låg dock inte så högt i 
kurs. Engagemanget vad det gäller kläder och klädval ligger ganska högt hos studenter.  

Utvärdering av alternativ

 

Nästan hälften av alla studenter uppger att de sällan hittar bra kläder som de kan tänka sig att 
köpa. För dem leder utvärderingen av de alternativ som finns därmed ofta till att köp uteblir. Vår 
undersökning visade att drygt en tredjedel av de tillfrågade ofta impulsköper kläder. Den största 
delen av våra respondenter svarade dock att de sällan impulsköper kläder. När vi frågade våra 
respondenter om att det var viktigt med ett exklusivt märke på kläderna svarade hälften av dem 
att det var ganska viktigt. Det var dock väldigt få som tyckte det var mycket viktigt. Att det är 
viktigt att ett plagg har hög kvalitet och därmed kommer att hålla länge tyckte de allra flesta av 
våra respondenter var mycket viktigt eller ganska viktigt. Nästan hälften av våra respondenter 
tycker att det delvis är viktigt att kläderna de köper är unika, eller att de åtminstone är ganska 
ensamma om att äga plagget. Nästan ingen svarade att de kunde tänka sig handla på en 
secondhand butik. Två tredjedelar av studenterna svarade att de aldrig handlar på ställen som 
Myrornas eller liknande. Vi bad våra studenter att fundera över hur deras klädkonsumtion skulle 
påverkas av en eventuell minskning av inkomsten. Lite mindre än hälften av dem trodde att de 
skulle köpa mindre antal plagg och ungefär en femtedel av respondenterna skulle i ett sådant fall 
köpa billigare kläder än de gjorde nu. Lite fler än en tredjedel av studenterna ansåg att 
konsumtionen inte skulle ändras alls även om deras inkomst minskade.  När vi ställde frågan om 
hur mycket pengar de lägger på kläder en vanlig månad svarade de flesta av våra respondenter att 
de brukade lägga mellan 100-1000kr i månaden.  

Impulsköp förekommer mer eller mindre ofta ibland studenter. Vid utvärderingen värderar de 
faktorer som exklusivt märke och kvalité, båda dessa faktorer är viktiga för många av 
studenterna. Det är även ganska viktigt att plagget känns unikt för studenten. De flesta av våra 
respondenter föredrar att inte inhandla kläder på en secondhand butik.   

Köpbeslut

 

En grundläggande fråga som vi ställde till våra respondenter gällde hur ofta de ansåg att de 
faktiskt köpte ett nytt klädesplagg. De flesta svarade att de köper nya kläder ett par gånger i 
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månaden. En liten grupp studenter angav att de köper nya kläder varje vecka. Som tidigare 
redovisats angav lite fler än en tredjedel av dem som svarade på vår enkät att de ofta 
impulsköper kläder. Den vanligaste orsaken, det vill säga det alternativ som flest valde att svara, 
till varför de impulsköper var realisation. Den näst vanligaste orsaken var att de lockades av 
något de såg i butikens skyltfönster. På de två resterande alternativen var det ungefär lika många 
respondenter som impulsköper kläder trots att anledningen till att de går i butiker är för att göra 
en vän sällskap samt att de känner sig lite nere och behöver pigga upp sig. Våra respondenter i 
enkätundersökningen höll till största delen med i påståendet om att de utrycker sin personlighet 
medvetet med hjälp av sina kläder.  De flesta av våra respondenter svarade att de sällan upplever 
det viktigt med uppmärksamhet för de klädinköp de gör. Ingen av respondenterna svarade att 
syftet med att köpa nya kläder alltid är för att få uppmärksamhet.   

Genom underökningen fram gick att de flesta studenter köper nya kläder ett par gånger i 
månaden. Oväntade faktorer som leder till ett impulsköp kan vara till exempel rea eller ett 
lockande skyltfönster. De flesta studenter har vid köpbeslutet valt kläder som ska ge utryck för 
deras personlighet och de flesta tänker inte på att de nya kläderna ska ge någon speciell 
uppmärksamhet. 

6.2  Slutsatser utifrån faktoranalysen  
Hur kan vi segmentera Karlstads universitets studenter för att kunna avgöra vad det är som driver 
dem till sina klädinköp?   

Genom en faktoranalys har vi genomfört en segmentering av Karlstads universitets studenter. 
Med utgångspunkt i faktoranalysen kunde vi identifiera fyra olika typer av konsumentgrupper 
bland studenterna. Dessa fyra grupper har vi sedan kategoriserat och utgörs av 1)”shopparna”, 2) 
”referenssökarna”. 3) ”de utmärkande” samt 4) ”de vanliga”. Dessa grupper representerar olika 
egenskaper och olika klädbehov som driver dem till att konsumera kläder. En slutsats som vi kan 
dra utifrån vår problemformulering, förutom hur vi har kunnat segmentera studenterna, är att det 
finns fyra typer av incitament som får våra respondenter att konsumera i ett liknande mönster.   

 

Drivkraften för typ 1 (”shopparna”) är att de är missnöjda med de kläder de har i sina 
garderober och att de av den anledningen känner sig manade till köp av butikernas 
nyheter. Nyckelordet eller incitamentet för denna grupp är missnöje.   

 

Referenssökarna, typ 2, drivs till sina klädinköp utifrån en farhåga att inte känna 
tillhörighet eller få godkännande från dem som de jämför sig med.  Nyckelord för den här 
gruppen blir då rädsla.   

 

Typ 3-konsumenten vill genom sina kläder medvetet uttrycka sin personlighet och sina 
värderingar. Konsumtionsbehovet för typ 3 förknippas med originalitet.   

 

De studenter som konsumerar kläder av hög kvalitet och med ett exklusivt märke men 
som samtidigt har ett behov av att smälta in i sin omgivning utgör typ 4. De drivs av ett 
statusbehov såväl som ett trygghetsbehov. Nyckelord för denna grupp är säkerhet.  

Med hjälp av dessa nyckelord kan en marknadsföringsstrategi konstrueras. Genom att anspela på 
de olika konsumentkategoriernas grundbehov eller drivkrafter stimuleras de till att göra nya 
inköp av kläder. Som exempel kan en reklamkampanj som vill rikta sig till typ 3-gruppen 
framhäva klädernas unikhet eller speciella ställningstagande till något i samhället. Medan en 
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kampanj som riktar sig till referenssökarna snarare skulle kunna syfta på något som de lätt kan ta 
till sig, till exempel att någon känd person som de ser upp till medverkar i reklamen.   

6.3 Egna reflektioner 
Ytterligare en tanke som vi reflekterat över är att studenterna vill att deras kläder ska vara unika, 
och de vill även känna sig unika som personer. Deras kläder ska spegla deras personlighet och de 
försöker medvetet göra det så när de väljer kläder. Men det som är motsägelsefullt är att de 
samtidigt vill smälta in i sin omgivning och inte få någon direkt uppmärksamhet för sina kläder. 
Och slutsatsen av det blir att de vill känna sig speciella och unika men egentligen se ut som alla 
andra. Vi upplever att människan är motsägelsefull till sin natur och därav är det egentligen 
ingen större överraskning att våra respondenter uppvisar just detta i sitt konsumtionsbeteende.  

Att konsumera kläder borde vara en ganska trivial och oproblematisk uppgift. Klädernas 
grundläggande uppgift är att hålla oss varma och hindra oss från att exponera vår kropp. Men de 
kläder vi väljer att köpa har en djupare mening och även ett syfte att uppfylla. Det syftet är att 
förmedla vår personlighet till omgivningen. Det kan vara allt från politiska åsikter till att helt 
enkelt inte verka omodern eller tråkig.   

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vi blivit intresserade av att forska mer kring detta ämne men känt att det 
inte tillhör vårt syfte. Vi känner att vi genom vår uppsats lagt grunden för vidare intressant 
forskning inom ämnet klädkonsumtion. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka vilka 
skillnader och likheter det finns mellan män och kvinnors konsumtions vanor. Det är en 
intressant aspekt då många klädbutiker fokuserar antingen på män eller på kvinnor men även för 
dem som vänder sig till både och. De butiker som vänder sig till både män och kvinnor kan 
upptäcka att en viss del av marknadsföringen kan se likadan ut medan annan marknadsföring 
endast passar för till exempel kvinnor. Att undersöka vårt problemområde fast med hjälp av 
andra metoder så som intervjuer, gruppdiskussioner för att kunna ta reda på mer djup gående 
behov, skulle också kunna vara intressant. En annan tanke är att göra en undersökning där man 
ställer frågorna i 3:e person det vill säga fråga studenterna om hur de tror att andra studenter 
tänker eller gör och så vidare, för att få fram en annan intressant aspekt.  

Vi rekommenderar även att titta mer på studenters klädkonsumtion utifrån klädbranschens 
intressen, att ta reda på vad de undrar över och sedan använda det som grund för 
problemområdet. Vidare forskning med studenters klädkonsumtion i fokus tror vi skulle vara 
intressant även för klädbranschen då vi sett i vår undersökning att trots en ganska låg inkomst så 
spenderar de relativt mycket pengar på kläder.  

6.2 Uppsatsens trovärdighet 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera uppsatsens trovärdighet. Det tänker vi göra genom att i 
punktform resonera över vad som stärker respektive urholkar trovärdigheten i uppsatsen. Vi gör 
detta i slutet av uppsatsen för att det är lättare för en läsare att bedöma trovärdigheten nu när 
denne ser helheten.   

- Vi har genom att beskriva och dokumentera allt vi gjort underarbetets gång gjort det 
möjligt att lätt kunna följa vårt arbete från början till slut, samt gjort det möjligt för andra 
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studenter/forskare att kontrollera om undersökningen får ett likvärdigt resultat en andra 
gång.  

- Vi anser att vi har undersökt det avsedda syftet och inget annat. Detta kontrollerade vi 
genom att i slutsatsen göra en sammanfattning av vår analys för att svara på vår 
problemformulering.  

- När vi valt litteratur har vi varit noga med dess relevans för studien, giltighet och 
trovärdighet. Vilket sedan har legat till grund för vår enkätguide och analys.  

- Något vi måste ta hänsyn till är generaliserbarheten, det vill säga hur väl urvalet som 
studerats representerar en större population. Vår undersökning bygger endast på 165 
stycken respondenter, vilket är i underkant för att kunna dra några generella slutsatser 
angående studenternas klädkonsumtion. Dock är det inget vi känt av i vårt analysarbete.  

- Eftersom våra respondenter fick vara anonyma i sin enkät känner vi att risken för att de 
inte skulle ha vågat säga sanningen vara minimal.   

- Trots att vi testade vår enkät på flera av våra vänner kan vi inte vara säkra på att det inte 
var någon respondent som inte missförstod en eller flera frågor. Vi försökte dock 
minimera den risken ytterligare genom att göra tydliga svarsalternativ. Vi lämnade även 
ett öppet svarsalternativ på de frågor som krävde det för att undvika att respondenten 
känner sig tvingad att ge ett svarsalternativ som inte stämmer. 
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Bilaga 1  

1. Hur ofta skulle du säga att du köper dig ett nytt klädesplagg?  

?  Varje vecka  ? Några gånger i månaden          ? Någon gång i halvåret 

? En gång per år ? Mer sällan  

2. Hur ofta känner du att du behöver köpa nya kläder? 

   ? Alltid    ?  Ofta    ? Sällan     ? Aldrig  

3. Hur ofta känner du att du inte har ”något att sätta på dig” fast din garderob är full av kläder?  

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? Aldrig  

4. Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på dig när du köper ett nytt plagg? 

? du vill ersätta ett gammalt plagg  

? du vill skapa omväxling  

      ? du vill förnya dig själv 

? du vill ha ett nytt plagg till något speciellt tillfälle 

Annat ____________  

5. Hur länge brukar du använda ett klädesplagg, till exempel en tröja eller en skjorta? 

? Tills plagget går sönder eller blir urtvättat.  

? Tills det är ”ute”, det vill säga omodernt.  

? Tills jag tröttnat på plagget   

Annat _____________  

6. Känner du dig stressad av att det snabbt kommer in nytt mode i butikerna?    

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? ?Aldrig  

7. Känner du dig pressad att köpa nya kläder när du ser dem i butiken?    

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? ?Aldrig  

8. Tycker du att det är svårt att hitta bra kläder som du kan tänka dig att köpa?    

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? Aldrig  
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9.  Engagerad du dig mycket i dina klädval? 

? Ja, det gör jag verkligen   ? Ja, det gör jag   ? Nja, lite ? Nej det kan jag inte påstå  

10. Hur ofta impulsköper du kläder?   

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? Aldrig  

11. Om du impulsköper kläder när gör du det i så fall?  

? När det är REA  

? När jag ser något snyggt i ett skyltfönster  

? När jag går med en vän/väninna som letar efter något klädesplagg  

? När jag behöver pigga upp mig  

Annat _____________  

12. Vem har du helst med dig när du köper kläder: 

? Ingen  ? Vän/Väninna    ? Syskon ? Förälder ? Pojkvän/Flickvän   

? Det har ingen betydelse vem som följer med mig  

13. Är det viktigt för dig att du får uppmärksamhet för dina nya kläder?   

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? Aldrig  

14. Köper du dina kläder för att passa in i någon speciell grupp?   

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? Aldrig  

15. När du ser en person som du tycker har ”rätt” stil osv. har du av den anledningen köpt samma 
plagg?   

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? Aldrig  

16. Känner du dig stressad eller inspirerad av modereportage och klädreklam?                         

? Stressad            ? Inspirerad   ? Varken eller       

   

17. Hur ofta köper du ett klädesplagg som du först sett på någon annan och tyckte det varit fint?  

? Alltid    ? Ofta   ? Sällan   ? Aldrig  

18. Det är viktigt att ett klädesplagg har 
exklusivt märke? 

?

 

Instämmer helt   ? Instämmer delvis       
? Tar delvis avstånd  ? Tar helt avstånd 
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19. Det är viktigt att ett klädesplagg är av 
hög kvalitet? 

? Instämmer helt   ?

 
Instämmer delvis       

? Tar delvis avstånd   ? Tar helt avstånd 

20. Det är viktigt att ett klädesplagg smälter 
in i mängden, ser ”vanligt” ut?  

? Instämmer helt    ? Instämmer delvis    

? Tar delvis avstånd  ? Tar helt avstånd 

21. Det är viktigt att ett klädesplagg är unikt 
som ingen annan har? 

? Instämmer helt   ? Instämmer delvis  

? Tar delvis avstånd  ? Tar helt avstånd 

22. Hur ofta handlar du i en secondhand butik som t.ex. Myrorna och Uff? 

? Alltid     ? Ofta      ?  Sällan   ? Aldrig  

23. Uttrycker du din personlighet medvetet med hjälp av dina kläder?   

? Instämmer helt   ? Instämmer delvis   

? Tar delvis avstånd  ? Tar helt avstånd  

24. Vad väljer du generellt först; 

? Butiken du ska köpa ditt klädesplagg i 

? Vilket sorts klädesplagg du ska köpa  

25. Vilket alternativ nedan stämmer bäst in på dig? 

? För mig är shopping ett intresse 

? För mig är shopping ett socialt tillfälle att träffa vänner osv. 

? Jag köper kläder endast för att det är något jag behöver 

Annat ____________  

26. Om du hade mer pengar än nu skulle du konsumera mera kläder? 

? Ja, om jag hade mer pengar skulle jag konsumera mera kläder men i samma prisklass som 
nu.  

? Ja, om jag hade mer pengar skulle jag köpa dyrare och fler kläder  

? Nej, jag skulle inte köpa mer kläder oavsett.  

27. Om din inkomst skulle minska skulle din klädkonsumtion se annorlunda ut? 

? Ja, jag skulle köpa mindre kvantitet.  
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? Ja, jag skulle köpa billigare kläder.  

      ? Nej, jag skulle konsumera lika mycket och till samma pris som nu.   

28. Hur mycket pengar lägger du en vanlig månad på klädinköp? 

? 0 kr 

? 1-100kr 

? 101-500kr 

? 501 – 1000 kr 

? 1001-2000kr 

? 2001 +  

29. Hur gammal är du?     

? 18 – 20 år             ? 21 –25 år           ? 26 – 30 år              ? 31 – 40 år              ?  40 +  

30.     ? Kvinna  ? Man   

Tack för din medverkan! 



Bilaga 2  

1. Hur ofta skulle du säga att du köper dig ett nytt klädesplagg?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Varje vecka 12

 
7,3

 
7,5

 
7,5

 

Några gånger i 
månaden 97

 

58,8

 

60,2

 

67,7

 

Någon gång i 
halvåret 50

 

30,3

 

31,1

 

98,8

 

En gång per år 2

 

1,2

 

1,2

 

100,0

 
Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0

        

2. Hur ofta känner du att du behöver köpa nya kläder?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Alltid 29

 

17,6

 

17,9

 

17,9

 

Ofta 90

 

54,5

 

55,6

 

73,5

 

Sällan 42

 

25,5

 

25,9

 

99,4

 

Aldrig 1

 

,6

 

,6

 

100,0

 

Valid 

Total 162

 

98,2

 

100,0

   

Missing System 3

 

1,8

     

Total 165

 

100,0

       

3. Hur ofta känner du att du inte har "något att sätta på dig" fast din garderob är full av kläder?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Alltid 21

 

12,7

 

13,0

 

13,0

 

Ofta 89

 

53,9

 

55,3

 

68,3

 

Sällan 45

 

27,3

 

28,0

 

96,3

 

Aldrig 6

 

3,6

 

3,7

 

100,0

 

Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0
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4. Vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst in på dig när du köper ett nytt plagg?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Du vill ersätta ett 
gammalt plagg 18

 
10,9

 
11,3

 
11,3

 
Du vill skapa 
omväxling' 61

 
37,0

 
38,1

 
49,4

 
Du vill förnya dig 
själv 52

 

31,5

 

32,5

 

81,9

 

Du vill ha ett nytt 
plagg till något 
speciellt tillfälle 

25

 

15,2

 

15,6

 

97,5

 

Annat 4

 

2,4

 

2,5

 

100,0

 
Valid 

Total 160

 

97,0

 

100,0

   

Missing System 5

 

3,0

     

Total 165

 

100,0

       

5. Hur länge brukar du använda ett klädesplagg, till exempel en tröja eller en skjorta?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Tills plagget går 
sönder eller blir 
urtvättat 

34

 

20,6

 

21,0

 

21,0

 

Tills det är ute, 
det vill säga 
omodernt 

11

 

6,7

 

6,8

 

27,8

 

Till jag tröttnat på 
plagget 

117

 

70,9

 

72,2

 

100,0

 

Valid 

Total 162

 

98,2

 

100,0

   

Missing System 3

 

1,8

     

Total 165

 

100,0

       

6. Känner du dig stressad av att det snabbt kommer in nytt mode i butikerna?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Alltid 2

 

1,2

 

1,2

 

1,2

 

Ofta 14

 

8,5

 

8,6

 

9,9

 

Sällan 93

 

56,4

 

57,4

 

67,3

 

Aldrig 52

 

31,5

 

32,1

 

99,4

 

33 1

 

,6

 

,6

 

100,0

 

Valid 

Total 162

 

98,2

 

100,0

   

Missing System 3

 

1,8

     

Total 165

 

100,0
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7. Känner du dig pressad att köpa nya kläder när du ser dem i butiken?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Alltid 6

 
3,6

 
3,7

 
3,7

 
Ofta 23

 
13,9

 
14,2

 
17,9

 
Sällan 85

 
51,5

 
52,5

 
70,4

 
Aldrig 48

 
29,1

 
29,6

 
100,0

 
Valid 

Total 162

 

98,2

 

100,0

   

Missing System 3

 

1,8

     

Total 165

 

100,0

       

8. Tycker du det är svårt att hitta bra kläder som du kan tänka dig att köpa?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Alltid 9

 

5,5

 

5,6

 

5,6

 

Ofta 69

 

41,8

 

42,6

 

48,1

 

Sällan 68

 

41,2

 

42,0

 

90,1

 

Aldrig 16

 

9,7

 

9,9

 

100,0

 

Valid 

Total 162

 

98,2

 

100,0

   

Missing System 3

 

1,8

     

Total 165

 

100,0

       

9. Engagerar du dig mycket i dina klädval?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja, det gör jag 
verkligen 26

 

15,8

 

16,0

 

16,0

 

Ja, det gör jag 91

 

55,2

 

56,2

 

72,2

 

Nja, lite 39

 

23,6

 

24,1

 

96,3

 

Nej, det kan jag 
inte påstå 6

 

3,6

 

3,7

 

100,0

 

Valid 

Total 162

 

98,2

 

100,0

   

Missing System 3

 

1,8

     

Total 165

 

100,0

       

10. Hur ofta impulsköper du kläder?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Alltid 4

 

2,4

 

2,5

 

2,5

 

Ofta 58

 

35,2

 

36,0

 

38,5

 

Sällan 94

 

57,0

 

58,4

 

96,9

 

Aldrig 5

 

3,0

 

3,1

 

100,0

 

Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0
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11. Om du impulsköper kläder när gör du det i så fall?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

När det är REA 51

 
30,9

 
33,6

 
33,6

 
När jag ser något 
snyggt i ett 
skyltfönster 

38

 
23,0

 
25,0

 
58,6

 
När jag går med 
en vän som letar 
efter något 
klädesplagg 

31

 

18,8

 

20,4

 

78,9

 

När jag behöver 
pigga upp mig 29

 

17,6

 

19,1

 

98,0

 

Annat 3

 

1,8

 

2,0

 

100,0

 
Valid 

Total 152

 

92,1

 

100,0

   

Missing System 13

 

7,9

     

Total 165

 

100,0

       

12. Vem har du helst med dig när du köper kläder?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ingen 24

 

14,5

 

15,2

 

15,2

 

Vän/väninna 60

 

36,4

 

38,0

 

53,2

 

Syskon 6

 

3,6

 

3,8

 

57,0

 

Förälder 8

 

4,8

 

5,1

 

62,0

 

Pojkvän/flickvän 27

 

16,4

 

17,1

 

79,1

 

Det har ingen 
betydelse vem 
som följer med 
mig 

33

 

20,0

 

20,9

 

100,0

 

Valid 

Total 158

 

95,8

 

100,0

   

Missing System 7

 

4,2

     

Total 165

 

100,0

       

13. Är det viktigt för dig att du får uppmärksamhet för dina nya kläder?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ofta 40

 

24,2

 

24,8

 

24,8

 

Sällan 96

 

58,2

 

59,6

 

84,5

 

Aldrig 25

 

15,2

 

15,5

 

100,0

 

Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0
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14. Köper du dina kläder för att passa in i någon speciell grupp?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Alltid 4

 
2,4

 
2,5

 
2,5

 
Ofta 4

 
2,4

 
2,5

 
5,0

 

Sällan 62

 

37,6

 

38,8

 

43,8

 

Aldrig 90

 

54,5

 

56,3

 

100,0

 
Valid 

Total 160

 

97,0

 

100,0

   

Missing System 5

 

3,0

     

Total 165

 

100,0

        

15. När du ser en person som du tycker har rätt stil osv. har du av den anledning köpt samma plagg?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ofta 17

 

10,3

 

10,6

 

10,6

 

Sällan 106

 

64,2

 

65,8

 

76,4

 

Aldrig 38

 

23,0

 

23,6

 

100,0

 

Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0

       

16. Känner du dig stressad eller inspirerad av moderepotage och klädreklam?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Stressad 5

 

3,0

 

3,1

 

3,1

 

Inspirerad 86

 

52,1

 

53,4

 

56,5

 

Varken 
eller 69

 

41,8

 

42,9

 

99,4

 

4 1

 

,6

 

,6

 

100,0

 

Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0

        

17. Hur ofta köper du ett klädesplagg som du först sett på någon annan och tyckte det var fint?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ofta 37

 

22,4

 

23,1

 

23,1

 

Sällan 100

 

60,6

 

62,5

 

85,6

 

Aldrig 23

 

13,9

 

14,4

 

100,0

 

Valid 

Total 160

 

97,0

 

100,0

   

Missing System 5

 

3,0

     

Total 165

 

100,0
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18. Det är viktigt att ett klädesplagg har ett exklusivt märke?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Instämmer 
helt 

7

 
4,2

 
4,3

 
4,3

 

Instämmer 
delvis 

76

 

46,1

 

47,2

 

51,6

 

Tar delvis 
avstånd 

48

 

29,1

 

29,8

 

81,4

 

Tar helt 
avstånd 

30

 

18,2

 

18,6

 

100,0

 
Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0

       

19. Det är viktigt att klädesplagg är av hög kvalitet?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Instämmer 
helt 57

 

34,5

 

35,4

 

35,4

 

Instämmer 
delvis 94

 

57,0

 

58,4

 

93,8

 

Tar delvis 
avstånd 9

 

5,5

 

5,6

 

99,4

 

Tar helt 
avstånd 

1

 

,6

 

,6

 

100,0

 

Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0

       

20. Det är viktigt att ett klädesplagg smälter in i mängden, ser "vanligt" ut?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Instämmer 
helt 4

 

2,4

 

2,5

 

2,5

 

Instämmer 
delvis 61

 

37,0

 

38,4

 

40,9

 

Tar delvis 
avstånd 69

 

41,8

 

43,4

 

84,3

 

Tar helt 
avstånd 25

 

15,2

 

15,7

 

100,0

 

Valid 

Total 159

 

96,4

 

100,0

   

Missing System 6

 

3,6

     

Total 165

 

100,0
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21. Det är viktigt att ett klädesplagg är unikt som ingen annan har?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Instämmer 
helt 

19

 
11,5

 
11,9

 
11,9

 

Instämmer 
delvis 

78

 

47,3

 

49,1

 

61,0

 

Tar delvis 
avstånd 

41

 

24,8

 

25,8

 

86,8

 

Tar helt 
avstånd 

21

 

12,7

 

13,2

 

100,0

 
Valid 

Total 159

 

96,4

 

100,0

   

Missing System 6

 

3,6

     

Total 165

 

100,0

       

22. Hur ofta handlar du i en seconhandbutik som till exempel Myrorna och UFF?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Alltid 1

 

,6

 

,6

 

,6

 

Ofta 8

 

4,8

 

5,0

 

5,7

 

Sällan 26

 

15,8

 

16,4

 

22,0

 

Aldrig 124

 

75,2

 

78,0

 

100,0

 

Valid 

Total 159

 

96,4

 

100,0

   

Missing System 6

 

3,6

     

Total 165

 

100,0

       

23. Uttrycker du din personlighet medvetet med hjälp av dina kläder?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Instämmer 
helt 9

 

5,5

 

5,7

 

5,7

 

Instämmer 
delvis 97

 

58,8

 

61,4

 

67,1

 

Tar delvis 
avstånd 33

 

20,0

 

20,9

 

88,0

 

Tar helt 
avstånd 19

 

11,5

 

12,0

 

100,0

 

Valid 

Total 158

 

95,8

 

100,0

   

Missing System 7

 

4,2

     

Total 165

 

100,0
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24. Vad väljer du generellt först?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Butiken du ska 
köpa ditt 
klädesplagg i 

49

 
29,7

 
31,2

 
31,2

 

Vilket sorts 
klädesplagg du 
ska köpa 

108

 

65,5

 

68,8

 

100,0

 
Valid 

Total 157

 

95,2

 

100,0

   

Missing System 8

 

4,8

     

Total 165

 

100,0

       

25. Vilket alternativ nedan stämmer bäst in på dig?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
För mig är 
shopping ett 
intresse 

72

 

43,6

 

46,2

 

46,2

 

För mig är 
shopping ett 
socialt tillfälle 
att träffa vänner

 

15

 

9,1

 

9,6

 

55,8

 

Jag köper 
kläder endast 
för att det är 
något jag 
behöver 

68

 

41,2

 

43,6

 

99,4

 

5 1

 

,6

 

,6

 

100,0

 

Valid 

Total 156

 

94,5

 

100,0

   

Missing System 9

 

5,5

     

Total 165

 

100,0

       

26. Om du hade mer pengar än nu skulle du konsumera mera kläder?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Ja, jag 
konsumerar mer 
kläder men i 
samma prisklass 
som nu 

61

 

37,0

 

38,6

 

38,6

 

Ja, jag skulle  
köpa dyrare och 
fler kläder 

84

 

50,9

 

53,2

 

91,8

 

Nej , jag skulle 
inte köpa mer 
kläder oavsett 

13

 

7,9

 

8,2

 

100,0

 

Valid 

Total 158

 

95,8

 

100,0

   

Missing System 7

 

4,2

     

Total 165

 

100,0
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27. Om din inkomst skulle minska skulle din klädkonsumtion se annorlunda ut?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja, jag skulle 
köpa mindre 
kvantitet 

68

 
41,2

 
43,0

 
43,0

 

Ja, jag skulle 
köpa billigare 
kläder 

31

 

18,8

 

19,6

 

62,7

 

Nej, jag skulle 
konsumera lika 
mycket och i 
samma prisklass 

59

 

35,8

 

37,3

 

100,0

 
Valid 

Total 158

 

95,8

 

100,0

   

Missing System 7

 

4,2

     

Total 165

 

100,0

       

28. Hur mycket pengar lägger du en vanlig månad på klädinköp?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
0 kr 2

 

1,2

 

1,3

 

1,3

 

1 - 100 kr 7

 

4,2

 

4,4

 

5,6

 

101 - 500 kr 65

 

39,4

 

40,6

 

46,3

 

501 - 1000 
kr 

62

 

37,6

 

38,8

 

85,0

 

1001 - 2000 
kr 

18

 

10,9

 

11,3

 

96,3

 

2001 + 6

 

3,6

 

3,8

 

100,0

 

Valid 

Total 160

 

97,0

 

100,0

   

Missing System 5

 

3,0

     

Total 165

 

100,0

       

29. Hur gammal är du?  

  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
18 - 20 år 26

 

15,8

 

16,1

 

16,1

 

21 - 25 år 94

 

57,0

 

58,4

 

74,5

 

26 - 30 år 25

 

15,2

 

15,5

 

90,1

 

31 - 40 år 12

 

7,3

 

7,5

 

97,5

 

40+ 4

 

2,4

 

2,5

 

100,0

 

Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0
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30. Kön?  

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Kvinna 95

 
57,6

 
59,0

 
59,0

 
Man 66

 
40,0

 
41,0

 
100,0

 
Valid 

Total 161

 

97,6

 

100,0

   

Missing System 4

 

2,4

     

Total 165

 

100,0
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Bilaga 3  

Rotated Component Matrix(a)  

  
Component 

  
1 2 3 4 5 6 

Hur ofta känner du att du 
behöver köpa nya kläder? ,590 

          
Hur ofta känner du att du 
inte har "något att sätta på 
dig" fast din garderob är full 
av kläder? 

,646 ,374 

    
,349 

  

Känner du dig stressad av 
att det snabbt kommer in 
nytt mode i butikerna? 

          

,810

 

Känner du dig pressad att 
köpa nya kläder när du ser 
dem i butiken? 

,304 ,418 

      

,492

 

Tycker du det är svårt att 
hitta bra kläder som du kan 
tänka dig att köpa? 

        

,880 

  

Engagerar du dig mycket i 
dina klädval? ,629 

          

Hur ofta impulsköper du 
kläder? ,737 

          

Är det viktigt för dig att du 
får uppmärksamhet för dina 
nya kläder? 

  

,361 ,504 

      

Köper du dina kläder för att 
passa in i någon speciell 
grupp? 

    

,639 

      

När du ser en person som 
du tycker har rätt stil osv. 
har du av den anledning 
köpt samma plagg? 

  

,769 

        

Hur ofta köper du ett 
klädesplagg som du först 
sett på någon annan och 
tyckte det var fint? 

  

,716 

        

Det är viktigt att ett 
klädesplagg har ett 
exklusivt märke? 

,355 

  

,363 ,633 

    

Det är viktigt att 
klädesplagg är av hög 
kvalitet? 

      

,651 

    

Det är viktigt att ett 
klädesplagg smälter in i 
mängden, ser "vanligt" ut? 

  

,394 

  

,499 

    

Det är viktigt att ett 
klädesplagg är unikt som 
ingen annan har? 

    

,625 

      

Hur ofta handlar du i en 
seconhandbutik som till 
exempel Myrorna och 
UFF? 

    

,378 -,648 

    

Uttrycker du din 
personlighet medvetet med 
hjälp av dina kläder? 

    

,555 

      

Hur ofta skulle du säga att 
du köper dig ett nytt 
klädesplagg? 

,744 

          

Hur mycket pengar lägger 
du en vanlig månad på 
klädinköp? 

-,632 

          

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 8 iterations.  
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Total Variance Explained  

Compon
ent Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

  
Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulat

ive % Total 
% of 

Variance 
Cumulativ

e % Total 
% of 

Variance Cumulative % 
1 3,832 20,166 20,166 3,832 20,166 20,166 3,112 16,381 16,381

 
2 1,869 9,837 30,003 1,869 9,837 30,003 1,983 10,436 26,817

 

3 1,638 8,621 38,624 1,638 8,621 38,624 1,885 9,922 36,739

 

4 1,544 8,125 46,750 1,544 8,125 46,750 1,633 8,592 45,331

 

5 1,134 5,970 52,720 1,134 5,970 52,720 1,258 6,622 51,953

 

6 1,038 5,463 58,183 1,038 5,463 58,183 1,184 6,230 58,183

 

7 ,926 4,871 63,055 

            

8 ,887 4,668 67,723 

            

9 ,866 4,558 72,281 

            

10 ,847 4,458 76,740 

            

11 ,747 3,929 80,669 

            

12 ,663 3,487 84,156 

            

13 ,545 2,870 87,026 

            

14 ,522 2,748 89,774 

            

15 ,511 2,690 92,464 

            

16 ,423 2,228 94,691 

            

17 ,376 1,980 96,671 

            

18 ,323 1,698 98,369 

            

19 ,310 1,631 100,000 

            

Extraction Method: Principal Component Analysis.     


