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Sammanfattning  

Till följd av en ökad globalisering har konkurrensen i klädbranschen ökat. Kampen om 
konsumenterna har hårdnat och detta har ställt höga krav på företagens varumärken. En 
populär strategi för företag är att lansera premiumvarumärken som står för kläder med hög 
kvalitet, hög modegrad och medför prestige. Dessa varumärken är populära hos konsumenter 
då det mest värdefulla kommunikationsverktyget för det personliga varumärket är just 
klädseln. 
 
Vad det är som gör att konsumenter väljer kläder som är dyrare än andra alternativ? Är det 
den förhöjda kvaliteten, den högre modegraden eller den ökade prestigen som är viktiga? 
Eller finns det några andra faktorer som spelar en avgörande roll för konsumenternas 
köpbeslut?	  
	  
Dessa frågor gjorde att vi ville undersöka närmare vilka delar av varumärkesteorin, 
marknadskommunikationen och konsumentbeteendet som påverkar konsumenter. Efter att ha 
studerat litteraturen kunde vi inte hitta något forskningsresultat som besvarar vår 
frågeställning. För att fylla igen detta gap har vi tagit fram denna frågeställning: 	  
	  
Vad påverkar konsumenter att handla från premiumvarumärken? 
 
Det är inte samma faktorer som påverkar alla konsumenter utan vi delar in dessa konsumenter 
i olika kategorier så som ålder, bostadsområde och månadsinkomst. På detta sätt kan vi se om 
det finns några skillnader mellan konsumenter beroende på demografiska, geografiska och 
socioekonomiska variabler.  
 
Studien visar på många olika skillnader, exempelvis mellan ålder och vikten av att synas på 
olika marknadsföringskanaler. Det finns också skillnader mellan ålder och att känna sig stolt 
när konsumenterna bär kläder från premiumvarumärken där yngre konsumenter känner sig 
mer stolt än äldre konsumenter. 
 
Våra resultat visar också att alla konsumenter anser det vara viktigt med en hög kvalitet på de 
kläder de köper från premiumvarumärken. Konsumenterna vill känna varumärkeslojalitet och 
anknytning till varumärkena för att känna ett köpbehov. En lugn och harmonisk butiksmiljö 
är också viktigt när konsumenterna väljer att handla kläder från premiumvarumärken.  
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1. Inledning	  
	  
Det tar ungefär 30 sekunder för oss människor att skapa ett första intryck av andra, där 
utseendet spelar en betydande roll (Porter, 2015, s. 30). Oavsett om du är man eller kvinna 
menar Porter (2015, s. 30) att hur du paketerar dig själv med allt från frisyr, kläder och 
accessoarer så gäller det att hitta ett personligt varumärke. För att skapa sig ett personligt 
varumärke anses klädseln vara det mest värdefulla kommunikationsverktyget. 	  
	  
Ett företags varumärken har idag allt större betydelse då konkurrensen om konsumenterna 
hårdnar i takt med en ökande globalisering. För att skapa ett starkt varumärke är det viktigt 
att hitta sin varumärkesidentitet (Aaker, 2002, s. 382). Detta leder till att fler företag inom 
nästan alla produktkategorier lanserar ett premiumalternativ för att stå ut i mängden. 
Eftersom kläder anses vara ett viktigt kommunikationsverktyg för konsumenter som vill 
skapa ett eget personligt varumärke är vi intresserade av att studera just kläder och vad 
premiumalternativ i denna bransch kan leverera till konsumenter.	  
	  
De premiumalternativ och varumärken som vi kallar premiumvarumärken definierar vi som 
följande, premiumvarumärken identifieras som varor av hög kvalitet, dyra och i vissa fall 
onödiga kläder och som upplevs av konsumenten som en exklusiv och prestigefull vara och 
på så sätt erbjuder ett symboliskt och känslomässigt värde (Guoxin et al, 2012, s. 1517). 
Några exempel på varumärken i klädbranschen som vi definierar som premiumvarumärken är 
Eton, Michael Kors, Gant, Ralph Lauren och Lexington. 	  
	  
När en marknad börjar bli mättad blir marknadsförare intresserade av att skapa värde genom 
att ta sig in på marknaden för premiumsegment (Quelch, 1987, s. 38). Detta gör att företagen 
tjänar mer på att sälja samma volym när de uppnår en högre lönsamhet (Quelch, 1987, s. 38). 
Det finns alltså ett behov för företag att lansera sina produkter som premiumalternativ. Det är 
dock svårt att hitta någon forskning om hur företag ska gå tillväga för att konsumenterna ska 
uppleva deras varumärke som ett premiumalternativ. 	  
	  
Vidare menar Murphy (1988) att ett varumärke består av en produkt, paketering av 
produkten, varumärkets namn, marknadsföring, reklam och helheten, dessa faktorer blandas 
för att skapa ett unikt varumärke. Även om det bara är produkten som en konsument köper, så 
är det så många fler faktorer som spelar in för ett varumärke. Ett varumärke är en blandning 
av fysiska, estetiska, rationella och emotionella faktorer (Murphy, 1988, s. 4). Slutresultatet 
ska inte bara vara differentierat från varumärkets konkurrenter utan det måste också finnas en 
anledning till varför en konsument väljer ett varumärke framför andra (Murphy, 1988, s. 4).  	  
	  
De flesta företag mäter resultatet av sin marknadsföring genom varumärkeslojalitet, 
marknadsandel, prispåslag och kundernas upplevda värde för att avgöra om de lyckats eller 
inte (Davcik & Sharma, 2015, s. 761). För att marknadsföringen ska vara så effektiv som 
möjligt skriver Tuan (2011) att företag bör satsa på sin marknadsföringsstrategi. Det gäller att 
vara bättre än sina konkurrenter i marknadsföringsmixens fyra p, som står för produkt, pris, 
plats och påverkan. En av de viktigaste delarna i marknadsföringsmixen är 
prissättningsstrategin som spelar en viktig roll i marknadsföringsstrategin (Davcik & Sharma, 
2015, s. 761). Prissättningen har en stor betydelse i hur varumärket framställs hos 
konsumenten. Därför är det inte förvånande att en stor mängd av forskningen handlar om 
prissättning både inom marknadsföring och inom finansiering (Davcik & Sharma, 2015, s. 
761). Men tillämpningen av denna typ av forskning, både teoretiskt och praktiskt, har 
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däremot inte varit lika utbrett som andra variabler inom marknadsföring (Davcik & Sharma, 
2015, s. 761). Här ser vi en tydlig anledning till att det finns ett behov av att studera vad som 
påverkar en konsument när denne handlar från premiumvarumärken.	  
	  
Företag konkurrerar vanligtvis på öppna marknader, där alla har tillgång till liknande teknik 
och kunskap om marknaden vilket innebär att en dominerande affärsstrategi handlar just om 
prissättning (Davcik & Sharma, 2015, s. 762-763). Då det inte finns några klara riktlinjer för 
hur en prisstrategi ska utformas för att vara mest lämplig och effektiv kan det vara svårt för 
ett varumärke att utforma sin prisstrategi. Lite är känt kring hur priser beror på varumärket, 
innovationsaktiviteter eller marknadsföringsinvesteringar i syfte att förbättra och stärka 
varumärket (Davcik & Sharma, 2015, s. 762-763). 	  
	  
För att ett varumärke ska befästa en position hos en konsument krävs det att det finns en 
relation mellan dem. Det sägs att det finns fyra olika typer av relationer mellan en konsument 
och ett varumärke (Solomon et al., 2013, s. 38). Dessa är self-concept attachment, som 
innebär att produkten hjälper användaren att befästa sin identitet, nostalgic attachment, som 
innebär att en produkt fungerar som en länk med en själv från tidigare, interdependence, en 
produkt är en del av användarens vardagliga rutiner och love där produkten framkallar värme, 
passion eller andra starka känslor (Solomon et al., 2013, s. 38). För att lyckas skapa en 
relation med sina konsumenter finns det fyra nyckelfaktorer att arbeta med, Leone et al 
(2006) skriver att dessa är lojalitetsprogram, speciella behandlingsprogram, 
gemenskapsbyggande och kunskapsbildande. Om en varumärkeskategori alltid har någon av 
dessa relationer till en konsument är oklart och varierar beroende på produkt och bransch. 
Varumärken som en konsument inte gillar är också av stor vikt då en konsument ofta 
definierar sig i motsats till vad de inte gillar (Solomon et al., 2013, s. 38).	  
	  
För att företag ska nå ut med sina produkter till så många kunder som möjligt behövs olika 
varumärken för olika kunder (Kotler & Keller, 2009, s. 303). Dessa varumärken sätts in i en 
varumärkesportfölj som samlar alla varumärken och produktlinjer ett företag erbjuder i en 
speciell kategori (Kotler & Keller, 2009, s. 304). Denna varumärkesportfölj består av fyra 
kategorier som heter: Flankers, Cash cows, Low-end entry level och High-end prestige där 
den fjärde kategorin ”High-end prestige” innehåller varumärken med en roll av att vara 
relativt högt prissatta och ska addera prestige och trovärdighet till hela portföljen (Kotler & 
Keller, 2009, s. 304). Den kategori vi ämnar undersöka är alltså ”High-end prestige” som vi 
kommer att benämna som premiumvarumärken. Det finns också företag som inte har en 
varumärkesportfölj utan bara har ett varumärke som är placerat som ett premiumvarumärke. 
Dessa varumärken är vi förstås också av intresserade av att undersöka. Detta finner vi 
intressant då konsumenter av denna kategori köper kläder som ofta kan upplevas fylla samma 
funktion som kläder med ett lägre pris. 	  
	  
Ovan har vi nu definierat vad vi menar med premiumvarumärken och vilken 
varumärkeskategori de ligger inom. För att förstå vad som påverkar konsumenters val när de 
handlar från premiumvarumärken i klädesbranschen vill vi i denna studie fördjupa oss inom 
ämnet och svara på den frågeställning och det syfte vi har satt upp. De lyder enligt följande:	  
	  
Frågeställning: Vad påverkar konsumenter att handla från premiumvarumärken? 	  
	  
Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som påverkar konsumenter att handla 
kläder från premiumvarumärken. 	  
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För att besvara studiens syfte har vi identifierat två delsyften med studien. 	  
•   Identifiera hur varumärket påverkar konsumenter vid köp av kläder från 

premiumvarumärken	  
•   Identifiera hur marknadskommunikation påverkar konsumenter vid köp av kläder från 

premiumvarumärken. 	  
	  
Således är syftet med studien att identifiera vilka faktorer som påverkar konsumenter att 
handla från premiumvarumärken, för att på så sätt kunna bidra med att vägleda företag i sin 
positionering. Det finns ett gap i forskningen om konsumentbeteendet där det inte är tydligt 
exakt vilka faktorer som gör att konsumenter köper premiumvarumärken och varför 
konsumenter väljer premiumvarumärken framför andra varumärken. Vidare ser vi att vår 
studie kan bidra till forskningen om varumärkesteori genom att peka på vad som påverkar ett 
varumärke och hur konsumenter uppfattar det.  Det sista teoretiska området vi vill bidra till 
genom vår uppsats är inom marknadskommunikation. Genom vår empiri vill vi kunna bidra 
till teorier om marknadskommunikation där vi kan peka vad som är viktigt för konsumenter. 
Därför vill vi med vårt teoretiska bidrag skapa en djupare förståelse för konsumentbeteendet, 
varumärkesteori samt marknadskommunikation inom kategorin premiumvarumärken i 
klädbranschen.   
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2. Studiens utgångspunkter	  
	  
2.1 Ontologisk ståndpunkt	  
I vår studie vill vi identifiera faktorer som påverkar konsumenter vid köp av kläder från 
premiumvarumärken och där väljer vi att observera konsumenter som en objektiv enhet. 
Konsumenters åsikter kan alltså inte tolkas olika beroende på vem det är som tar del av dem. 
Detta synsätt kallas för objektivism och Saunders et al. (2009) beskriver synsättet som att 
sociala entiteter existerar i form av yttre fakta som är oberoende av sociala faktorer. Detta gör 
att vi tar reda på konsumenters åsikter och presenterar dem som ett värderingsfritt resultat.	  
	  
Ontologi som Bryman & Bell (2011) beskriver det är frågor som handlar om de sociala 
entiteternas art eller natur. Det handlar alltså om hur saker och ting uppfattas. Antingen 
uppfattas en entitet som en objektiv enhet vilket uppfattas som en verklighet för omvärlden 
eller betraktas en entitet som en konstruktion som bygger på uppfattningen om entiteten 
(Bryman & Bell, 2011, s. 35).	  
	  
För att göra det tydligt kopplar vi tillbaka till vårt syfte med studien som är att identifiera 
faktorer som påverkar konsumenter att handla kläder från premiumvarumärken. Dessa 
konsumenter är en del av en kultur. Bryman & Bell (2011) benämner kulturer som en samling 
av gemensamma värderingar och olika normer som människor kan förhålla sig till. Dessa 
kulturer uppfattas alltså som något yttre i förhållandet till konsumenten och kulturen är 
densamma oavsett vem det är som uppfattat den.	  
	  
Som vi tidigare har nämnt använder vi oss av det ontologiska ställningstagandet som kallas 
objektivism. Ett annat ställningstagande vi kan förhålla oss till är att vara subjektiva till 
ämnet och använda oss av ståndpunkten som kallas konstruktionism. Kort sagt kan vi säga att 
detta är ett tolkande synsätt som påverkar hur vår studie kommer se ut, där vår tolkning av 
konsumenterna skulle varit det centrala i studien. Detta går inte ihop med vårt syfte som är att 
identifiera faktorer som påverkar konsumenter att handla kläder från premiumvarumärken. 
Med detta syfte ser vi det som mest fördelaktigt att använda oss av ett objektivt synsätt.   
	  
2.2 Kunskapssyn	  
Med en objektiv verklighetssyn som bakgrund blir det naturligt att tillämpa ett positivistiskt 
synsätt då detta används för att kunna göra generaliseringar. Som Saunders et al. (2009) 
skriver anammas det positivistiska synsättet av vetenskapen som vill samla data om en 
observerbar verklighet och söka efter samband och kausala relationer i data för att kunna 
skapa regelrätta generaliseringar. Detta menar vi ligger i linje med vårt syfte för studien och 
vår strävan efter att observera fakta utan att påverkas av egna värderingar. Det positivistiska 
synsättet betraktas som ett synsätt där den naturvetenskapliga modellen och tillvägagångssätt 
har tillämpats när det gäller positivism (Bryman & Bell, 2011, s. 40). 	  
	  
Den positivistiska kunskapssynen sammanfaller med hur vi hanterar kunskap och detta 
hjälper oss att konstruera vår studie. Skulle vi använda en annan kunskapssyn behöver vi 
använda oss av den interpretavistiska kunskapssynen. Förespråkare av interpretavism menar 
att det är viktigt att forskningen fokuserar på att förstå människor där den stora komplexiteten 
finns istället för att fokusera på objekt (Saunders et al., 2009, s. 137). Denna kunskapssyn 
skapar problem för oss då detta sätt syftar till att förstå hur konsumenter tänker och tolkar sin 
verklighet. Det vi vill uppnå med vår studie är att genom ett naturvetenskapligt arbetssätt 
identifiera faktorer som påverkar konsumenter vid köp av kläder från premiumvarumärken.	  
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2.3 Forskningsansats	  
Vår grund består av en objektiv ontologisk ståndpunkt samt en positivistisk kunskapssyn. 
Med dessa utgångspunkter väljer vi en deduktiv ansats då detta gör att vi kan testa teorier 
genom hypotesprövning. Den deduktiva ansatsen innebär att en studie börjar med att 
författarna tar fram teorier från tidigare forskning och samlar sedan data för att antingen 
verifiera eller omformulera teorin (Saunders et al., 2009, s. 144). Detta betyder alltså att vi 
samlar teorier utifrån vår frågeställning för att fördjupa oss inom ämnet. Sedan tar vi fram 
hypoteser som vi ämnar att bekräfta eller förkasta.	  
	  
För att återkoppla till vårt syfte som är att identifiera faktorer som påverkar konsumenter att 
handla kläder från premiumvarumärken väljer vi att fokusera på teorier om varumärken och 
konsumentbeteende. Vidare gör vi en analys av materialet och förhoppningsvis kan vi 
vägleda företag i vad som är viktigt för konsumenter när de köper kläder från ett företag som 
erbjuder premiumvarumärken. 	  
	  
Det riktats i vissa fall kritik mot det deduktiva angreppssättet bland annat när det handlar om 
arbetsgången som i sin beskrivning verkar vara linjär (Bryman & Bell, 2011, s. 11). Den 
logiska arbetsgången som sägs utgöra detta arbetssätt är inte alltid det enda sätt att genomföra 
en studie på. Bryman (2011) riktar kritik mot att forskare i vissa fall upptäcker, efter att 
insamlad data är gjord, vilken samling som passar för en teori. Det är alltså svårt att 
säkerställa att den insamlade data som studien genererar är den bästa för vald teori. Med 
denna vetskap är vår förhoppning att insamlad data överensstämmer med valda teorier. 	  
	  
I denna studie utgår vi från tidigare forskning vilket är ett huvuddrag för det deduktiva 
angreppssättet. Motsatsen till det deduktiva är ett induktivt angreppssätt. Vid utformningen 
av en induktiv studie är resultatet grunden för teorin, det går alltså att dra generaliserbara 
slutsatser med grund från observationer (Bryman, 2011, s. 28). Detta tillvägagångssätt gör att 
vi utformar vår studie med ett omvänt arbetssätt. Men eftersom vi vill studera och identifiera 
faktorer som påverkar konsumenter vid köp av kläder från premiumvarumärken utgår vi från 
vad tidigare forskare skriver om ämnet. 	  
	  
Med dessa utgångspunkter och studiens utformning betyder det att vi antar ett 
konsumentperspektiv. Detta för att undersöka konsumenters beteende och deras värderingar. 	  
	  
2.4 Val av teori	  
För denna studie har vi identifierat tre teoriområden. Varumärkesteorier är ett område som 
tillsammans med konsumentbeteende utgör grunden i vår studie. Det tredje området är 
marknadskommunikation, alltså hur varumärken kommunicerar med sina konsumenter. 	  
	  
2.4.1 Varumärkesteori	  
Varumärkesteorier är viktigt att ta del av för att förstå vad ett varumärke är. Vilka delar det är 
som hör till ett varumärke och vad det är i varumärket som skapar ett värde hos konsumenten. 
Varumärkesteorier är ett väl diskuterat område där forskare i de flesta fall anser att 
varumärken är ett viktigt verktyg för att skapa konkurrensfördelar. För att besvara vårt syfte 
med studien är det därför viktigt att reda ut vad ett varumärke är. Vi har valt att fokusera på 
premiumvarumärken och därför innehåller denna del en redogörelse för vad ett varumärke i 
premiumkategorin är. 	  
	  
Författare vi använder oss av som referenser är bland annat David A. Aaker som anses vara 
en av de klassiska författarna inom varumärkesteorier och återkommer i en mängd böcker 
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och vetenskapliga artiklar. Vi använder oss också av Keller & Kotler som är författare till 
boken Marketing Management. Andra författare vi använder oss av är Guoxin et al, Low & 
Fullerton, Ailawadi & Keller, Solomon et al, Lee & Workman och Esmaeilpour. Varför vi 
väljer att använda dessa författare i vår studie är på grund av att de har forskat om 
varumärken och dess betydelse. De diskuterar huruvida varumärket har betydelse för 
konsumenten och hur konsumenter uppfattar olika varumärken och detta är en del i vårt syfte 
med studien som är att identifiera faktorer som påverkar konsumenter att handla kläder från 
premiumvarumärken. 	  
	  
Vi väljer också att ta upp varumärkets betydelse i  klädbranschen. I denna del använder vi oss 
av källor från författarna Okonkwo, Chevalier & Mazzalovo, Peng et al., So et al., Fionda & 
Moore, Lee & Workman, Cailleux et al., och Ailawadi & Keller. Dessa författare skriver om 
varumärkets betydelse för klädbranschen. Författarna skriver om detta på olika sätt och 
belyser olika delar som är viktiga. Detta är därmed en del i vår studie som hjälper oss att 
svara på vårt syfte. 	  
	  
2.4.2 Marknadskommunikation	  
En viktig del i ett företags marknadsföring är kommunikationen (Keller, 2010, s. 58). Därför 
väljer vi att ta med  marknadskommunikation i denna studie. Vilken kommunikationskanal är 
den mest framgångsrika inom klädbranschen och bland premiumvarumärken. Finns det 
någon eller några mer eller mindre viktiga kanaler som företagen bör satsa ännu mer på. En 
stor del av kommunikationen sker idag via sociala medier (Kim & Ko, 2012, s. 1480). 	  
	  
I denna del som berör marknadskommunikation använder vi oss av författarna Keller och 
Kim & Ko. Varför vi använder oss av dessa författarna är att de dels beskriver grunderna i 
marknadskommunikation och även varumärkets betydelse för marknadskommunikationen.	  
	  
2.4.3 Konsumentbeteende	  
Detta tredje teoriområde om konsumentbeteende är av intresse för denna studie eftersom vi 
vill identifiera faktorer som påverkar konsumenter vid köp av kläder från 
premiumvarumärken. Hur går köpprocessen till och vilka faktorer påverkar hur konsumenter 
uppfattar olika situationer är något som vi anser är viktig att ta reda på. Vi tar även reda hur 
konsumentbeteendet ser ut inom klädhandeln. Vilka faktorer påverkar en konsument mest, så 
som miljön i en butik eller omgivningen åsikter.	  
	  
I denna teoridel använder vi oss av författarna Solomon et al., Geyskens et al., och Kapferer 
& Michaut. Varför vi väljer just dessa författare i vår studie är för att de berör området 
konsumentbeteende. Vi vill med denna studie besvara vårt syfte och för att göra detta hjälper 
dessa författare oss klargöra för grunderna i konsumentbeteende. Vi väljer även att ta upp hur 
konsumentbeteendet fungerar i klädbranschen. Här använder vi oss av följande författare som 
Zhang & Kim, LaChance et al., Husic & Cicic, Belk, Liao & Wang och Festinger. Dessa 
författare tar upp hur konsumentbeteendet ser ut inom klädbranschen, vilken är den bransch 
som denna studie fokuserar på. 	  
	  
2.5 Litteratursökning	  
I denna studie använder vi oss av de söktjänster som Umeå universitet tillhandahåller, genom 
databaser och bibliotekssökningar, detta för att ta fram relevant litteratur. 	  
	  
För att komma igång med vår studie började vi med en grundläggande sökning av artiklar där 
vi kunde läsa om tidigare studier inom vårt valda ämne. Denna första sökning gav oss en bild 
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av vad tidigare studier fokuserat på och förslag på fortsatta studier inom ämnet. Genom denna 
första sökning kunde vi observera författare som återkommit i många tidigare studier och på 
så sätt kunna koncentrera vår vidare sökning på dessa.  	  
	  
Vi redogör nedan för de sökord vi använt oss av i vår litteratursökning via de databaser som 
Umeå universitet tillhandahåller. Vi väljer att dela upp litteratursökningarna utefter de tre 
valda teoriområden som vi identifierat för denna studie, se Tabell 1.  
	  
Tabell 1. Litteratursökning. Skapad av författarna 2016.	  
Varumärkesteorier	   Marknadskommunikation	   Konsumentbeteende	  
Brand	  
Brands	  
Branding	  
Premium brand	  
Premium brand fashion	  
Fashion brands	  
Brand attitudes 	  
Premium brand attitudes	  
Managing brand equity	  
Brand loyalty	  
Brand loyalty fashion	  
Building brands 	  

Marketing	  
Marketing communication	  
Marketing effectiveness 	  
Marketing social media	  

Consumer behaviour	  
Consumer behaviour clothes	  
Consumer behaviour 
fashion	  
Consumer attitudes	  
Consumer attitudes clothes	  
Consumer attitudes fashion	  
	  

	  
Genom vår litteratursökning använder vi oss av 32 vetenskapliga artiklar och 13 övriga källor 
för att kunna sammanställa teorin i denna studie. 	  
	  
2.6 Källkritik	  
För att genomföra en studie är det viktigt att ställa sig kritisk till de källor som används. 
Johansson-Lindfors (1993) skriver att forskare bör ställa sig kritisk i sitt teorival, där 
teorivalet är uppdelat i två faser, teorisökning och teorianvändning. I teorisökningen menar 
Johansson-Lindfors (1993) att forskare inte får bli för begränsade till det syfte som studien 
har. I teorianvändningen skriver Johansson-Lindfors (1993) att det finns tre förhållanden att 
ta ställning till, ursprunget, den empiriska grunden och aktualiteten. I denna studie använder 
vi oss av dessa källkritiska principer. Nedan presenterar vi dessa samt diskuterar betydelsen 
av dem för denna studie. 	  

Ursprungsförhållandet handlar om att ta hänsyn om det används en första- eller 
andrahandskälla i studien. I vår studie använder vi oss av både första- och andrahandskällor. 
Det finns en risk med att använda sig av andrahandskällor då det kan leda till en annan 
tolkning än den ursprungsförfattaren hade för avsikt att förmedla (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 89). Den vetenskapliga grunden i denna studie är vetenskapliga artiklar. I de fall där vi 
använder oss av annan litteratur använder vi i möjligaste mån oss av välkända och etablerade 
forskare inom ämnet. För att undvika feltolkningar går vi i vissa fall till grundkällan, medan 
vi i andra fall använder oss av en andrahandskälla då vi upplever att denna har en betydande 
relevans för vår studie. 	  
	  
Den empiriska grunden skriver Johansson-Lindfors (1993) handlar om primära och sekundära 
källor, där en primär källa är en källa där forskaren själv iakttagit det som återges och en 
sekundär källa handlar om att forskaren baserar sin forskning på andras erfarenheter. Vi tar 
del i vår studie av tidigare forskning i vårt teorikapitel, vilket innebär att vi använder oss av 
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sekundära källor. Samtliga vetenskapliga artiklar vi refererar till i denna studie är "peer-
rewied". Att en artikel är "peer-rewied" innebär att den är granskad och godkänd av 
sakkunnig inom området. Eftersom artiklarna är granskade före publicering ökar 
trovärdigheten för den litteratur som vi använder samtidigt som den vetenskapliga grunden 
får en allt större tyngd. Vissa av artiklarna har samma författare, antingen ensam eller i en 
konstellation med någon eller några andra, detta kan ha gjort att vår studie får deras vinkel 
och syn på saker och ting. Men vi tycker detta bara är något positivt att de i flertalet studier 
kommer fram till liknande resultat. 	  
	  
Aktualitet som är det tredje förhållningssättet att ta hänsyn till vid teorival handlar om hur 
aktuell en källa är. Utgivningsåren i den litteratur vi refererar till i denna studie varierar med 
ett spann från år 1987 till år 2015. Johansson-Lindfors (1993) skriver att vissa författare kan 
drabbas av en aktualitetssjuka vilket kan innebär att de klassiska grundkällorna inte används. 
Vidare menar Johansson-Lindfors (1993) att forskningsresultat med ett gammalt 
publiceringsdatum inte behöver vara inaktuellt. I många av de artiklarna vi läst refereras det 
till tidigare forskning och vi har i vissa fall därför valt att gå till den tidigare publicerade 
källan. Med detta sagt anser vi att vi inte drabbats av aktualitetssjukan utan vi tillåter oss att 
använda källor som har några på nacken och som fortfarande anses vara högst aktuella inom 
vårt ämne. Vi anser att så länge den nya forskningen refererar till forskningen från slutet av 
80-talet är den relevant att ta upp i denna studie. 	  
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3. Teoretisk referensram	  
	  
3.1 Varumärkesteori	  
Varumärkesteori handlar om att förses med produkter och tjänster med en kraft av ett 
varumärke och det gäller att skapa skillnader mellan produkter. Marknadsförare har till 
uppgift att lära konsumenten om "vem" produkten är (Kotler & Keller, 2009, s. 278). För att 
göra detta ger företag produkten ett namn och andra element för att kunna identifiera den 
(Kotler & Keller, 2009, s. 278). Varumärken skapar mentala strukturer som hjälper 
konsumenterna att organisera sin kunskap om produkter och tjänster för att klargöra deras 
beslutsfattande och som i sin tur ger ett värde till företaget (Kotler & Keller, 2009, s. 278). 
Varumärken kräver alltså att företagen förmedlar ett värde till konsumenterna för att själva 
kunna skapa ett värde i företaget. 	  
	  
Varumärkesteorier och forskning kring detta kan hittas från slutet av 1800-talet då 
varumärken var begränsade till ett fåtal branscher, så som medicin och tobaksprodukter och 
dessa varumärken var då lokalt eller regionalt distribuerade (Low & Fullerton, 1994, s. 175). 
Från att varumärken då börjat växa fram kom det att bli värdefullt för fler och fler företag att 
bekanta sig med begreppet och utveckla sina varumärken. Under de kommande decennierna 
kom därför olika varumärken att bli bekanta för fler och fler konsumenter. Anledningen till 
att fler konsumenter kom att bli mer medveten om varumärken var på grund av att företag såg 
den ekonomiska expansion som märkesvaror gav, vilket kunde resultera i en god tillväxt 
(Low & Fullerton, 1994, s. 175). Det som gjordes under denna tid var bland annat 
förbättringar inom transport och kommunikation, vilket gjorde distributionen nationell, 
produktionsprocesserna förbättrades vilket gjorde det möjligt att producera stora mängder 
billigt samtidigt som kvaliteten genomgående var god och förpackningar förbättrades på så 
sätt för att kunna identifiera tillverkaren (Low & Fullerton, 1994, s. 175). Redan här började 
företagen utforma sina varumärken så att konsumenterna fick möjlighet att identifiera sig 
med dem. 	  
	  
Ett varumärkes värde är en samling tillgångar och skulder som är kopplade till ett varumärkes 
namn och symbol och som ger ett upplevt värde av en produkt för ett företag eller för ett 
företags kunder (Aaker, 2012, s. 7). Aaker (2012) skriver om de huvudsakliga tillgångarna 
som är kännedom om varumärkets namn, varumärkeslojalitet, upplevt värde och 
varumärkesassociation. Genom olika typer av marknadsföring blir konsumenter idag ständigt 
påminda om olika varumärken och svårigheten med detta för företagen är att skapa ett 
varumärke som konsumenten lägger på minnet (Aaker, 2012, s. 16).  	  
	  
Ailawadi & Keller (2004) menar att den ökade globaliseringen det senaste decenniet gör att 
det sker stora förändringar inom detaljhandeln. Å ena sidan har tillväxten av kampanjer och 
egna varumärken setts av många som en indikator på en växande makt som återförsäljarna 
har och å andra sidan har tillväxten av lågprisföretag och outlets satt en enorm press på 
traditionella återförsäljare vilket ökar konkurrensen inom detaljhandeln (Ailawadi & Keller, 
2004, s. 332). Det är i butiken som konsumenter tar del av återförsäljarens sortiment där 
faktorer så som miljön i butiken och personalens bemötande spelar en roll för hur ett 
varumärke uppfattas (Solomon et al. 2013). Eftersom en stor del av återförsäljarnas intäkter 
och vinst kommer från försäljning av externa varumärken, som många av konkurrenterna 
också kan erbjuda, är det viktigt att företagen bygger sitt egna värde. Återförsäljare skapar sin 
varumärkesimage på olika sätt, exempelvis genom att fästa olika associationer till kvaliteten 
på deras tjänster och produkter (Ailawadi & Keller, 2004, s. 332). Det är alltså hos 
återförsäljarna som konsumenterna skapar sig en uppfattning om varumärkets image, dels 



	   10 

genom upplevd kvalitet på deras tjänster. Hur en konsument bemöts av butikspersonal och 
hur butiken framställer varorna påverkar hur de uppfattar varumärket. Keller (2010) skriver 
att en spännande butiksmiljö eller en extra ordinär webbplats kan framställa ett varumärke 
mer intressant än annars.	  
	  
En annan variabel vi tittar närmare på som också handlar om hur konsumenter uppfattar ett 
varumärke är varumärkeslojalitet. Med varumärkeslojalitet menas det konsumtionsmönster 
en konsument har och som är skapat av tidigare köpbeslut där hänsyn tagits till flera 
varumärken (Lee & Workman, 2015, s. 13). Varumärkeslojalitet leder oftast till 
marknadsföringsmässiga fördelar eftersom en konsument köper från samma varumärke vid 
ett flertal tillfällen och det är mängden som är köpt från varumärket tillsammans med antalet 
upprepade köp som avgör varumärkeslojaliteten (Lee & Workman, 2015, s. 13). En 
varumärkeslojal kund innebär enligt Aaker (1992) minskade marknadsföringskostnader då 
det är billigare att behålla befintliga kunder jämfört med att attrahera nya kunder. 
Esmaeilpour (2015) menar att en varumärkeslojal kund oftast känner större anknytning för ett 
varumärke då de tror att just det varumärket är mer tillfredsställande än andra. 
Varmärkeslojalitet är således en viktig faktor för företagen därför de kan skapa en relation till 
sina kunder. Lojaliteten till varumärket påverkar i många fall, enligt forskning, hur mycket 
pengar konsumenterna är villiga att betala för en produkt, där varumärkeslojala konsumenter 
ofta hittar en unik kvalitet i varumärket som i sin tur innebär att de är villiga att betala mer för 
produkten (Lee & Workman, 2015, s. 13).	  
	  
Unika egenskaper hos ett premiumvarumärke så som hög kvalitet, dyr och i vissa fall en 
onödig produkt ger konsumenten en hög nivå av ett symboliskt och känslomässigt värde 
(Guoxin et al, 2012, s. 1517). Det skrivs i tidigare forskning att premiumvarumärken ger 
konsumenten olika typer av fysiska och psykiska värden (Guoxin et al, 2012, s. 1517). 
Premiumprodukter är inte definierade till bara en typ av produkt utan Guoxin et al. (2012) 
skriver att de också beror på faktorer så som kulturella och socioekonomiska förhållanden. 
Eftersom premiumvarumärken symboliserar en konsuments sociala och personliga identitet 
är det något som företag bör arbeta med för att fånga upp och tillgodose konsumenterna 
behov. Marknadsförare arbetar idag ofta med att tillföra premium eller lyx i sin 
marknadsföring för att få konsumenterna att köpa de produkter som är lite dyrare (Guoxin et 
al, 2012, s. 1517). Detta gör att varumärkena upplevs som premiumvarumärken och vi 
identifierar dessa varor som produkter med hög kvalitet. Varumärken som upplevs av 
konsumenter som en exklusiv och prestigefull vara erbjuder också en hög nivå av symboliska 
och känslomässiga värden (Guoxin et al, 2012, s. 1517)	  
	  
Den sociala aspekten visar sig i tidigare forskning, till exempel från Guoxin et al. (2012) vara 
en viktig del gällande konsumtion av premiumvarumärken. Att uppnå ett socialt värde är 
något som konsumenter önskar när de konsumerar premiumvarumärken, detta för att skapa 
ett symboliskt värde hos en grupp (Guoxin et al, 2012, s. 1518). Att konsumenter konsumerar 
premiumvarumärken beror alltså dels på att de vill befästa sin position eller för att visa sin 
sociala status för omvärlden. Unga konsumenter är en grupp som företag som säljer 
premiumvarumärken försöker vända sig till eftersom dessa konsumenter ofta testar olika 
varumärken för att hitta det varumärke som kan spegla bilden av dem själva (Kim et al, 2012, 
s. 1498). I tidigare studier har det konstaterats att känslomässiga faktorer har stor inverkan på 
konsumtion av premiumvaror (Guoxin et al, 2012, s. 1517). Sociala faktorer spelar alltså en 
betydelsefull roll i hur och vem som konsumerar premiumprodukter. Företagen har därmed 
en viktig uppgift i att försöka förstå vilka faktorer som är avgörande och vad det är som gör 
att konsumenterna handlar just deras varumärken. 	  
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3.2 Marknadsföringskommunikation	  
Det finns många olika typer av kommunikationskanaler för företag att använda sig av. Där 
vissa är mer framgångsrika än andra beroende på vilken bransch verksamheten bedrivs i. 
Keller (2010) har satt samman en modell med olika verktyg och kanaler att använda sig av 
med varumärket i fokus, se Figur 1. I modellen har Keller (2010) delat upp marknadsföringen 
i push och pull, där direkt och indirekta kanaler klassificeras som push och personlig och 
masskommunikation klassificeras som pull. Vilken av dessa kanaler som är mest 
framgångsrik inom klädbranschen är något som vi är nyfikna på och med denna som grund 
vill vi studera om någon eller några av dessa kanaler är att föredra. 	  

	  

Figur 1. Modell över marknadsföringskanaler (Keller, 2010, s. 59).	  
	  
Den snabba utvecklingen av den digitala världen gör det svårt för företag att sticka ut (Aaker, 
2010, s. 315). För att möta konsumenter och synas på ett lättillgängligt sätt har sociala medier 
blivit en växande del inom marknadsföring. Med sociala medier menas online-applikationer 
och plattformar som syftar till att underlätta interaktion, samarbete och utbyte av innehåll 
(Kim & Ko, 2012, s. 1480). Detta är något som många premiumvarumärken anammat och 
använder i sin marknadsföring, där kommunikationen dels sker genom Twitter, Instagram, 
Facebook och YouTube (Kim & Ko, 2012, s. 1480). Premiumvarumärken arbetar alltså aktivt 
med sociala medier för att göra konsumenterna medvetna om att de finns och vad som är 
aktuellt i modevärlden. Detta verktyg är något som utvärderats som ett väl fungerande 
affärsverktyg för premiumvarumärken och olika varumärken arbetar med sociala medier på 
olika sätt där vissa direktsänder sina modevisningar medan andra arbetar med 
programutvecklare för att skapa egna program och appar (Kim & Ko, 2012, s. 1480). Företag 
som erbjuder premiumvarumärken är alltså medvetna om att sociala medier är en viktig 
plattform att synas på för att vara med och konkurrera om konsumenter. Sociala medier, sägs 
enligt forskare, minska missförstånd och fördomar om varumärken samtidigt som 
varumärkets värde höjs då det finns en plattform där idéer och information lätt kan utbytas 
mellan människor (Kim & Ko, 2012, s. 1480). Företag och varumärken som inte syns på 
sociala medier som en del av deras marknadsföringsstrategi går miste om en möjlighet att nå 
konsumenter (Kim & Ko, 2012, s. 1480). 	  



	   12 

	  
3.3 Konsumentbeteende	  
För att förstå hur konsumenter reagerar på företagens marknadsföring är det centralt att förstå 
hur tidigare forskning beskrivit konsumenters beteende. I detta avsnitt beskriver vi den 
grundläggande modellen om konsumenters köpbeslutsprocess, hur konsumenter kan 
grupperas genom marknadssegmentering och då särskilt hur varumärken påverkas av detta, 
samt hur tidigare forskning beskrivit konsumentbeteende i klädbranschen. Vi tar även upp 
vikten av att företag arbetar med sitt sociala ansvar. 	  
	  
Trots att människor har varit konsumenter under en längre tid är det först på senare tid det har 
börjat forskats om själva beteendet hos konsumenter, exempelvis var det först på 70-talet som 
universitet började erbjuda kurser inom konsumentbeteende (Solomon et al., 2013, s. 22). Till 
en början har forskningen om konsumentbeteende bara fokuserat på konsumentens beteende 
när denne överlämnar pengar för att få en produkt eller en tjänst (Solomon et al., 2013, s. 6). 
På senare tid har forskningen kunnat fastställa att konsumentbeteende är en pågående process 
men överlämnandet är fortfarande en viktig del av konsumentbeteendet. Dock behövs ett 
större grepp för att inkludera vad som påverkar konsumenten före, under och efter ett köp 
(Solomon et al., 2013, s. 6). För att göra det tydligt hur processen ser ut presenterar vi på 
nästa sida en tabell som förklarar vilka frågor som uppstår under hela köpprocessen, se Tabell 
2.	  
 

Tabell 2. Frågor som väcks under köpprocessen (Solomon et al., 2013, s. 7). 

	   Konsumentens perspektiv	   Marknadsförarens 
perspektiv	  

Frågor innan köpet	   Hur avgör en konsument att de 
behöver en produkt? 

	  
Vilka är de bästa källorna för 

information om alternativa val?	  

Hur påverkar tidspress eller 
butiksutseende konsumentens 

köpbeslut?	  

Frågor under köpet	   Är införskaffandet av en 
produkt stressfullt eller en 

trevlig upplevelse? 
	  

Vad säger införskaffandet om 
konsumenten?	  

Hur skapas konsumentens 
attityder mot produkter? 

	  
Hur avgör konsumenterna vilka 

produkter som är bättre än 
andra?	  

Frågor efter köpet	   Skapar produkten en 
tillfredställelse eller levererar 

den sin utlovade funktion? 
	  

Hur avskaffar konsumenten 
produkten och har det några 

effekter på miljön?	  

Vad är det som avgör om en 
konsument kommer bli nöjd 
med en produkt och kommer 

den att köpa igen?	  

Kommer denna person berätta 
för andra om sin upplevelse av 
produkten och kommer det att 

påverka deras köpbeslut?	  
	  
Denna tabell ger oss en förståelse för köpprocessen som visar på vilka utmaningar en 
marknadsförare ställs inför. Det är under denna process marknadsförare ska övertyga 
konsumenter om att välja deras produkt. 	  
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För att företag ska vara effektiva med sin marknadsföring måste marknadsförarna dela in 
konsumenterna i olika segment. Beroende på vilket mål och vilka resurser ett företag har kan 
det välja att fokusera på antingen enskilda segment, flera segment eller införa en 
marknadsstrategi där företaget fokuserar på hela marknaden (Solomon et al., 2013, s. 8). Det 
gäller alltså för företagen att kunna dela in konsumenterna i olika segment för att nå ut med 
sin kommunikation. En ofta använd strategi är att försöka nå ut till flera marknadssegment 
eftersom det finns en stor chans att många inte passar helt in i beskrivningen av segmentet 
(Solomon et al., 2013, s. 8). Det viktiga är ta reda på om konsumenter skiljer sig från 
företagets profil på ett sätt som påverkar chanserna att de köper produkterna som företagen 
erbjuder (Solomon et al., 2013, s. 8).  	  
	  
Det finns ett antal variabler som är viktiga att ta hänsyn till när det gäller att segmentera en 
marknad. Dessa variabler delas in i fyra kategorier som presenteras nedan i Tabell 3.  

	  
Tabell 3. Marknadssegmenteringsvariabler (Solomon et al., 2013, s. 8).	  
Kategori	   Variabel	  
Demografi	   Ålder	  

Kön	  
Social klass, yrke, inkomst	  
Etnisk grupp, religion	  
Stadie i livet	  
Köpare mot användare	  

Geografi	   Region	  
Skillnader mellan länder	  

Psykografi	   Personlighet	  
Livsstil	  

Beteendemässig	   Varumärkeslojalitet	  
Användarsituation	  
Behov av fördelar	  

	  
Dessa variabler måste marknadsförare ta hänsyn till för att nå ut med sitt varumärke. 
Segmenteringsprocessen är dock bara framgångsrik om dessa fem följande kriterier uppnås: 	  

•   Konsumenterna inom segmentet ska vara lika i behovet av produkten och deras behov 
behöver skilja sig från andra konsumenter i andra segment. 

•   Väsentliga skillnader mellan segmenten ska kunna identifieras 
•   Segmentet ska vara tillräckligt stort för att kunna vara lönsamt 
•   Konsumenterna i segmentet ska kunna nås med rätt marknadsföring. 
•   Konsumenterna i segmentet kommer reagera på önskat sätt till marknadsföringen som 

är designad för dem (Solomon et al., 2013, s. 7). 
	  
I dagens samhälle ställs konsumenter inför stora mängder information om kvalitet hela tiden 
(Geyskens et al., 2010, s. 1014). För att kunna ta in denna information effektivt utvecklar 
konsumenter ett tankeschema om hur marknaden fungerar (Geyskens et al., 2010, s. 1014). 
Detta kan förklara att konsumenter tycker att alla produkter hos ett varumärke har samma 
kvalitet eftersom de upplevt denna kvalitet hos varumärket tidigare. Vissa konsumenter har 
ett tankeschema som associerar pris med kvalitet. Detta gör att de likställer högre pris med 
högre kvalitet (Geyskens et al., 2010, s. 1014). 	  
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I takt med en allt mer globaliserad värld ökar också vikten av att företag ska vara 
miljömässigt hållbara. Konsumenter vill se att företagen tar sitt ansvar genom att deras 
produktion inte förorenar miljön och att deras anställda har rättvisa villkor. Kapferer & 
Michaut (2015) menar att företag skapar ett värde genom att vara hållbara. Om en produkt 
ska upplevas ha hög kvalitet är det viktigt att produktionen har hög kvalitet. En viktig del när 
det gäller premiumvarumärken är alltså att leverera kvalitet i hela kedjan, från råvara till 
slutgiltig produkt. 	  
	  
3.4 Konsumentbeteende inom klädbranschen 	  
När vi nu har gått igenom mer generellt om konsumentbeteende för att förstå konsumenterna 
tar vi nedan upp konsumenters beteende inom klädbranschen. Klädbranschen ger oss 
produkter som hjälper oss att definiera oss själva. Kläderna visar om vi arbetar, är på 
semester eller på fest. De skiljer också på maskulina, feminina eller unisex stilar. Kläderna 
speglar vilken tid vi lever i (Solomon et al., 2013, s. 36).  	  
	  
Som vi tidigare har nämnt skapar konsumenter ett tankeschema för att sortera information så 
som pris och kvalitet. Detta gäller även för konsumenter inom klädbranschen då de ofta 
blandar ihop pris och kvalitet med olika varumärken (Zhang & Kim, 2013, s. 68). Detta 
resulterar i att konsumenterna använder olika varumärken som kvalitetsindikator. Som 
LaChance et al. (2003) skriver är varumärkesmedvetenhet en viktig faktor då den påverkar 
konsumtionen hos konsumenter till en stor del. Vidare menar Zhang & Kim (2013) att 
konsumenter som värderar prestige högt också är mer villiga till att betala högre priser för 
kläder som upplevs vara prestigesymboler. Detta visar att om konsumenter konsumerar 
premiumvarumärken av ett högre pris är det viktigt att deras varumärken signalerar en hög 
prestige, antingen genom att plagget har en hög kvalitet, pris eller modegrad. 	  
	  
Som vi tidigare nämnt är det viktigt för konsumenter inom klädbranschen att definiera sig 
själva. Det är viktigt vad de kommunicerar till sin omvärld genom sina kläder. När en person 
lovordar ett varumärke så kommunicerar denna person en önskan till att bli relaterad till 
andra personer som också konsumerar detta varumärke (Husic & Cicic, 2009, s. 232). Det är 
viktigt att behålla denna prestige i varumärket för att konsumenter fortsättningsvis vill 
konsumera kläder av detta varumärke. 	  
	  
När vi skriver om konsumentbeteende inom klädbranschen är det centralt att ta upp begreppet 
materialism. Belk (1985) definierar materialism som ett personlighetsdrag där personen 
lägger vikt vid värdsliga besittningar och fokuserar på ägodelar. Kort sagt kan vi definiera en 
materialistisk person som innehar tron att fler tillgångar leder till en större glädje. Utifrån 
detta kan vi fastställa att premiumvarumärkens konsumenter bör ha någon form av 
materialistiska drag för att vara en återkommande konsument. Liao & Wang (2009) menar att 
behovet av världsliga tillgångar ökar och detta leder till en ökad materialism som resulterar i 
att konsumtion av dyrare klädprodukter ökar. Detta visar på en positiv framtid för 
varumärken som lanserar sina produkter som premium när behovet av deras produkter ökar. 	  
	  
En annan del av forskningen om konsumentbeteende inom klädbranschen som är nämnvärd 
är social jämförelse. Enligt Festinger (1954) jämför individer sig med andra individer för att 
utvärdera de själva. För att göra detta använder individer gärna objekt så de kan utvärdera 
sina åsikter och kunskaper (Festinger, 1954, s. 120). Dessa jämförelser med andra individer 
kan ske åt båda håll där personer kan jämföra sig med andra som är sämre samt jämföra sig 
med idoler så som politiker, filmstjärnor, sångare eller liknande (Zhang & Kim, 2013, s. 70). 
Detta förklarar att det marknadsföringsmässigt är effektivt om kända personer bär kläder från 
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ett varumärke som kunderna då jämför sig med. Konsumenter vill inneha varor som är 
stämplade som premium för att imponera på andra med den åtråvärda status som en 
premiumprodukt bidrar till (Zhang & Kim, 2013, s. 70). Zhang & Kim (2013) menar också 
att det finns ett starkt samband mellan konsumenter som värderar premiumprodukter högt 
också värderar social jämförelse högt. Vi slår således fast att det är viktigt att 
premiumvarumärken inom klädbranschen signalerar prestige eftersom konsumenter gärna 
jämför sig med andra. När andra märker att en konsument bär ett premiumvarumärke skänker 
det prestige till individen som bär varumärket och detta gör att andra konsumenter köper detta 
varumärke för att uppnå samma prestige.	  
	  
3.5 Varumärkesteori inom klädbranschen	  
Inom klädbranschen måste marknadsförare etablera och bibehålla en stark 
varumärkesidentitet för att kunna konkurrera med ett premiumvarumärke (Okonkwo, 2007, s. 
187). För att uppnå denna starka varumärkesidentitet finns det flera faktorer att beakta. 
Exempelvis skriver Chevalier & Mazzalovo (2008) att en stark varumärkesidentitet uppnås 
genom produktens hantverk, innovation, hög modegrad, exklusivitet och 
premiumprissättning. Dessa faktorer påverkar hur konsumenterna upplever varumärkena. 
Uppnås faktorerna kommer konsumenterna uppleva positiva effekter som social status, 
identitetsbekräftelse och en känsla av tillhörighet (Peng et al., 2011, s. 458). Detta gör att 
premiumvarumärken inom klädbranschen spenderar stora pengar för att utveckla en 
omfattande varumärkesidentitet som en del av deras varumärkesstrategi (So et al., 2013). 
Lyckas ett företag med en sådan implementering av att särskilja deras varumärke kommer det 
medföra till positiva effekter som gör att kunderna föredrar företagets varumärke och gör 
kunderna mer lojala (Chevalier & Mazzalovo, 2008, s. 177). 	  

Varumärkesteori används av premiumvarumärken i klädesbranschen för att uppnå ett gott 
rykte för företaget, bygga kundlojalitet och för att kunna ta ett högre pris (So et al., 2013, s. 
405). För att denna process ska vara framgångsrik är det viktigt att personerna på 
bestämmande poster ser till att varumärket alltid överstiger kundernas förväntan (Okonkwo, 
2007, s. 187). Utöver detta menar Okonkwo (2007) att premiumvarumärken också behöver 
leverera immateriella fördelar genom en identifierbar logo eller symbol. Varumärkets symbol 
hjälper premiumvarumärken att porträttera deras personlighet och värderingar vilket gör att 
kunderna kan identifiera sig med dessa (So et al., 2013, s. 406). Dessa materiella och 
immateriella fördelar gör att premiumvarumärken kan ta ett högre pris för deras produkter. 
Ett högre pris gör också varumärket mer exklusivt då det inte är lika många som kan köpa 
deras varor (So et al., 2013, s. 410). 	  

Denna exklusivitet är en central del för att marknadsförare ska kunna skapa ett 
premiumvarumärke. Detta gör att produktion och distribution av premiumvarumärken alltid 
är noga kontrollerad för att kunna hålla tillgängligheten på rätt nivå (Fionda & Moore, 2009, 
s. 350). För att underlätta kontrollen och stärka relationen mellan varumärket och kunderna 
har många premiumvarumärken flaggskeppsbutiker där deras senaste produkter presenteras 
(So et al., 2013, s. 411). Det är också viktigt var dessa butiker är lokaliserade. Fionda & 
Moorde (2009) menar att de flesta premiumvarumärken har flaggskeppsbutiker på populära 
gator där andra premiumvarumärken också har sina butiker. 	  

För att nå marknadsföringsmässiga fördelar är det viktigt att konsumenter är 
varumärkeslojala (Lee & Workman, 2015, s. 13). Detta är något att sträva efter i 
klädbranschen då konsumenter köper från samma varumärke vid flera tillfällen. Som vi 
tidigare nämnt är det mer effektivt att behålla konsumenter istället för att attrahera nya. Detta 
är i linje med att företagen försöker skapa en relation till sina kunder. Lee & Workman 
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(2015) beskriver att konsumenter som är lojala till varumärket är villiga att betala mer för en 
produkt då de finner en unik kvalitet i varumärket. Detta är då en viktig faktor för 
varumärken som vill upplevas som ett premiumvarumärke i klädesbranschen. Även Cailleux 
et al (2009) nämner att premiummarknaden upplever ett skifte där en större konkurrens gör 
att företagen behöver fokusera på att bygga emotionellt investerade kunder för att främja 
kundlojalitet. 	  
För att bygga denna relation till deras kunder måste företagens marknadsförare verkligen 
förstå vad deras kunders livsstil, drömmar och ambitioner är för att övertyga kunderna att 
deras varumärke förhöjer deras liv (So et al., 2013, s. 411).  	  

Vi har tidigare nämnt de stora förändringarna inom detaljhandeln. Varumärken växer som ger 
en makt åt återförsäljarna men samtidigt sker det en ökning av lågprisföretag och outlets som 
gör att traditionella återförsäljare får en ökad konkurrens (Ailawadi & Keller, 2004, s. 332). 
För klädbranschen innebär det att varumärkesmedvetenheten hos konsumenter ökar men 
samtidigt ökar konkurrensen från outlets som säljer samma varumärken till ett lägre pris. 
Detta gör att det blir viktigt för återförsäljarna att personalen bemöter konsumenterna och 
framställer varorna på ett sätt som får varumärket att uppfattas som premium. 	  

	  

3.6 Härledning av hypoteser	  	  
Vi vill i vår studie ta reda på om det finns några samband mellan de bakgrundsfrågor och 
påståenden som vi ställer i vår enkät. Dessa samband syftar till att hjälpa oss att svara på våra 
delsyften, vårt huvudsyfte och på så sätt också svara på vår frågeställning. I Figur 2 finns en 
överblick över de hypoteser som vi testar i denna studie. 	  
	  

	  
Figur 2. Modell över hypoteser. Skapad av författarna 2016.	  	  
	  
En konsuments köpbeteende beror enligt Solomon et al. (2013) på ett antal olika variabler. En 
av dessa variabler är ålder, där Solomon et al. (2013) menar att konsumenter i olika åldrar 
tenderar att ha olika behov och därmed olika mönster i sitt köpbeteende. Denna variabel 
tillsammans med hur varumärken och företag marknadsför sig och kommunicerar är något 
som vi är nyfikna på att undersöka. Kim & Ko (2012) skriver i sin forskning om olika kanaler 
att kommunicera med konsumenter på och menar att sociala medier är en allt viktigare 
plattform att synas på. Vilken åldersgrupp som företag och varumärken främst kan nå via sin 
marknadsföring på sociala medier är något som vi är intresserade av att ta reda på. Vikten av 
att vända sig till yngre konsumenter är något som Kim et al. (2012) pekar på i sin forskning. 
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Yngre konsumenter befinner sig i ett stadie i livet där de vill testa olika varumärken och 
kläder för att hitta sin stil. Företag kan med sina varumärken arbeta aktivt med att nå yngre 
konsumenter och ökar då sin kundkrets. Ovanstående teorier är grunden till vår första hypotes 
som syftar till att svara på vårt delsyfte kring marknadskommunikation. Där vi vill identifiera 
hur marknadskommunikation påverkar konsumenter vid köp av kläder från 
premiumvarumärken.	  
	  
h1. Det finns ett samband mellan ålder och hur viktigt det är att premiumvarumärken syns på 
sociala medier. 	  
	  
Det sägs finnas många avgörande faktorer när konsumenter ställs inför ett köpbeslut. Hög 
kvalitet är en variabel som Choo et al. (2012) pekar på i sin forskning som en viktig faktor 
när en konsument handlar kläder. Huruvida hög kvalitet endast är det som avgör vid ett 
köpbeslut eller om den höga kvaliteten påverkar tillsammans med andra faktorer är något 
som vi avser att studera. Mohd et al. (2014) visar i sin forskning att konsumenter som är 
måna om upplevd kvalitet på sina kläder också väljer att konsumera kläder som endast 
kommer från premiumvarumärken. Ovanstående teorier är grunden till vår andra hypotes som 
syftar till att svara på vårt huvudsyfte där vi vill identifiera faktorer som påverkar 
konsumenter att handla kläder från premiumvarumärken.	  
	  
h2. Det finns ett samband mellan att konsumenter som tycker det är viktigt att de kläder de 
köper är av hög kvalitet bara köper kläder från premiumvarumärken. 	  
	  
Personliga aspekter är något som Shukla (2012) diskuterar i sin forskning. Shopping är en 
faktor som enligt Shukla (2012) påverkar en konsument på det personliga planet och hävdar 
att shopping av produkter från premiumvarumärken ger ett värde som kan dämpa en 
konsument som känner sig nere. Här är alltså tröstshopping ett sätt för företag och 
varumärken att fånga upp konsumenter som inte känner sig på topp och få dem att handla 
från premiumvarumärken. En annan faktor som kan påverka en konsument är något som 
Mohd et al. (2014) skriver om i sin forskning och det är omgivningen. Mohd et al (2014) 
menar att konsumtion av olika varumärkeskategorier har betydelse för hur konsumenter vill 
att omgivningen ska uppfatta dem. Konsumtion av premiumvarumärken kan också enligt 
Mohd et al. (2014) vara ett sätt för konsumenter att befästa sin sociala klass. Konsumtion av 
olika varumärkes kategorier är alltså något som konsumenter nyttjar för att befästa sin 
position hos omgivningen. På så sätt skapar denna konsumtion ett känslomässigt värde. Det 
känslomässiga värdet är något som Guoxin et al. (2012) slår fast i sin forskning är en viktig 
och i vissa fall en avgörande faktor. Ovanstående teorier är grunden till vår tredje hypotes 
som syftar till att svara på vårt huvudsyfte där vi vill identifiera faktorer som påverkar 
konsumenter att handla kläder från premiumvarumärken. 	  
	  
h3. Det finns ett samband mellan att konsumenter som handlar kläder för att dämpa att de 
känner sig nere tycker det är viktigt att omgivningen tycker om deras kläder.	  
	  
Varumärkeslojala kunder är något som So et al. (2013) visar i sin forskning utvecklar 
långsiktiga relationer. För att en konsument ska vara varumärkeslojal menar So et al. (2013) 
att konsumenten bör känna att varumärket betyder något för dem. I artikeln skriver också So 
et al (2013) att en konsument kan känna anknytning till ett varumärke, och att detta är en 
annan typ av relation än den som varumärkeslojalitet ger. Den känslomässiga anknytningen 
en konsument kan känna till ett varumärke beror på om det finns något samband mellan 
konsumenten och varumärket som kan förmedla en positiv känsla (So et al., 2013, s. 410). 
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Det kan därmed alltså finnas två olika typer av relationer mellan konsumenter och 
varumärken. Varumärkeslojala kunder är en kund som enligt Esmaeilpour (2015) känner att 
ett varumärke som de ofta konsumerar upplevs vara mer tillfredsställande än andra 
varumärken som finns på marknaden. Ovanstående teorier är grunden till vår fjärde hypotes 
som syftar till att svara på vårt delsyfte kring varumärket där vi vill identifiera hur 
varumärket påverkar konsumenter vid köp av kläder från premiumvarumärken.  	  
	  
h4. Det finns ett samband mellan att konsumenter som är lojala mot varumärken känner en 
anknytning till ett varumärke när de handlar kläder.	  
	  
Nedsatta priser är en marknadsföringsfaktor som Geyskens et al. (2010) tar upp i sin 
forskning. Där diskuteras det i vilken utsträckning nedsatta priser har en påverkan på 
konsumenter och om det lockar kunder till att handla mer. Olika varumärken och företag 
skapar olika engagemang i samhället. Kim et al. (2012) pekar i sin forskning på hur vissa 
konsumenter är måna om att följa trender i modevärlden och på så sätt är noga med vilken stil 
som passar dem. Vilken stil en konsument har är något som Guoxin et al. (2012) skriver om i 
sin forskning där de menar att vissa konsumenters enda anledningen till konsumtion av 
premiumvarumärken är för att visa sin stil. Stolthet kan vara en annan avgörande faktor till 
varför konsumenter väljer att konsumera kläder från premiumvarumärken (Mohd et al., 2014, 
s. 342). Med detta menar Mohd et al. (2014) att vissa konsumenter vill visa att de har råd med 
något dyrare kläder för att sedan känna sig stolta när dem har möjlighet att bära kläderna. 
Ovanstående teorier är grunden till vår femte hypotes som syftar till att svara på vårt delsyfte 
kring varumärket där vi vill identifiera hur varumärket påverkar konsumenter vid köp av 
kläder från premiumvarumärken. 	  
	  
h5. Det finns ett samband mellan konsumenter som endast handlar premiumvarumärken när 
de säljs på rea tycker att konsumtion av premiumvarumärken är det bästa sättet att visa att de 
har en egen stil.	  
	  
Den ökade miljömedvetenheten är något som Kapferer & Michaut (2015) skriver om i sin 
forskning där fokus ligger på hur miljömedvetenheten är och blir en allt mer viktig faktor vid 
konsumtion av kläder. Miljömedvetenheten hos konsumenter ökar och allt fler väljer att 
konsumera varor som är framställda på ett miljömässigt gynnsamt sätt (Kapferer & Michaut, 
2015)Miljömedvetenhet och kunskapen om miljön kan därmed vara en orsakande faktor till 
att konsumenter väljer att konsumera på ett eller annat sätt. Även här kan en konsuments 
värderingar spela in. Kim et al. (2012) menar i sin forskning att konsumtion av 
premiumvarumärken är ett sätt att uttrycka sin värderingar. Kläder är ett sätt för konsumenter 
att förmedla sina värderingar till omgivningen, vilket är något som Guoxin et al. (2012) visar 
på i sin forskning. Ovanstående teorier är grunden till vår sjätte hypotes som syftar till att 
svara på vårt delsyfte kring varumärket där vi vill identifiera hur varumärket påverkar 
konsumenter vid köp av kläder från premiumvarumärken. 	  
	  
h6. Det finns ett samband mellan att konsumenter som tycker det är viktigt att 
premiumvarumärken är miljömässigt hållbara gärna betalar något mer för att få det bästa 	  
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4. Praktisk metod 
	  

4.1 Forskningsstrategi	  
Vi har tidigare klarlagt att den ontologiska ståndpunkten är objektivism och vår kunskapssyn 
är positivistisk. Vi använder oss av en deduktiv ansats och dessa utgångspunkter gör det 
naturligt att vår forskningsstrategi är kvantitativ eftersom denna strategi används vid 
insamling och analys av data. I den kvantitativa forskningen är kvantifiering det centrala när 
det gäller insamling och analys av data (Bryman, 2011, s. 40). Detta innebär att vi utifrån 
teorier har härlett hypoteser som vi sedan bekräftat eller förkastat med hjälp av empirin. Vi 
har alltså fortsatt med det naturvetenskapliga synsättet.	  
	  
Med denna kvantitativa forskning har vi tagit reda på konsumenters åsikter. Detta har gett oss 
en möjlighet att testa olika samband mellan värderingar och ställningstaganden. Vi har sett att 
det finns ett mönster hos konsumenter som har en viss värdering på en fråga också haft 
samma åsikt i en annan fråga. Därefter har vi kunnat ta fram en profil på vilka personer som 
har denna värdering då vi vet ålder, bostadsort och inkomstnivå. Exempelvis har vi utifrån 
vår studie kunnat ta fram i vilket åldersintervall, bostadsort och inkomstnivå det är viktigast 
att bära kläder från premiumvarumärken. Slutsatser vi kunnat dra kommer därför vara 
tolkningsfria från oss författare och anonymiteten hos respondenterna har bevarats då vi inte 
träffat respondenterna personligen. Förhoppningsvis har detta gjort att svaren är ärliga och 
inte påverkat att respondenten svarat på ett sätt som är tillfredställande för oss som utför 
studien.	  
	  
Det finns såklart kritik mot denna forskningsstrategi som vi tagit i beaktning. När kvantitativa 
forskare inte skiljer mellan den sociala verkligheten från den naturliga ordningen blir det 
problematisk då det i princip ignoreras att människor tolkar den värld de lever i (Bryman & 
Bell, 2011, s. 171.). Detta är förstås en åsikt som vi haft en tanke på och vi håller med om att 
forskningsstrategin inte är perfekt. Vi menar dock att denna forskningsstrategi har varit det 
bästa sättet för att ta fram ett resultat på ett så objektivt sätt som möjligt och därmed 
möjliggjort att alla som tar del av resultatet kan göra sina egna tolkningar. Alternativt har 
detta skapat en bra grund för fortsatt forskning i ämnet.	  
	  
4.2 Undersökningsmetod	  
Med en kvantitativ studie blev nästa steg att välja vilken metod vi skulle använda oss av för 
att samla in data. Vi diskuterade två lämpliga alternativ inom den kvantitativa forskningen. 
Dessa metoder var strukturerade intervjuer eller enkät.	  
	  
Den strukturerade intervjun innebär att en intervjuare ställer frågor till en respondent med 
hjälp av ett fastställt intervjuschema (Bryman, 2011, s. 203). Vidare menar Bryman, (2011) 
att det är viktigt med kontinuitet för att varje respondent ska få samma sorts frågor. Med 
denna metod är det viktigt att svaren ska kunna jämföras mot varandra och det är viktigt att 
respondenterna svarar på samma frågor och i samma ordning (Bryman & Bell, 2011, s.203). 
Det positiva med denna metod hade varit att vi som författare kunnat sitta med 
respondenterna och säkerställa att de förstått frågorna och att de inte har tolkat dem på fel 
sätt. Om de haft några frågor hade vi kunnat besvara dem direkt på plats. Det negativa hade 
varit att vi blivit begränsade i hur många svar vi kunnat samla in då vi behövt bestämma en 
tid att sitta med varje respondent, vilket hade gjort insamlingen av data mer tidskrävande. Tid 
är inte heller någon resurs vi har haft ett överflöd av därför har vi valt bort detta alternativ.	  
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Det andra alternativet var att använda sig av enkäter. Detta innebar att vi samlat ett antal 
frågor som vi ville ha svar på och skickat ut dessa till respondenter som svarat på frågorna. 
Denna metod var vi positivt inställda till då vi vet att det går att nå ut till en stor mängd 
respondenter på kort tid, som denna uppsats genomförs på. Dessutom kan distribution göras 
till en låg kostnad. Förutom dessa fördelar finns det andra fördelar med enkäter. Bryman, 
(2011) nämner exempelvis att enkäter inte medför någon intervjueffekt som tillkommer när 
intervjuaren är närvarande när enkäten fylls i. Detta kan påverka respondenten då de kanske 
vill svara på ett tillfredställande sätt för intervjuaren istället för att svara vad de egentligen 
känner. Det negativa med denna metod är att vi inte kan ställa uppföljningsfrågor för att få ett 
djupare svar av respondenten. Dock är detta inget vi strävar efter utan vi vill ha svar från 
samma sorts frågor för att säkerställa att vi kan jämföra svaren med varandra. Andra risker 
med enkäter är att respondenterna kan se hela enkäten och därmed skapa en egen uppfattning 
om studien innan denne svarar. Detta kan ge ett annorlunda svar än om respondenten hade 
varit helt värderingsfri.	  
 	  
Med alla dessa för- och nackdelar noga vägda mot varandra har vi kommit fram till att den 
bästa forskningsmetoden för vår studie är enkäter.	  
	  
4.3 Forskningsdesign	  
Med stöd av våra tidigare beslut valde vi att arbeta med tvärsnittsdesign. Bryman & Bell 
(2011) beskriver tvärsnittsdesign som en forskningsdesign där forskarna samlar in data från 
mer än ett fall vid en viss tidpunkt för att ta fram kvantifierbar data med koppling till flera 
variabler. Dessa variabler har vi granskat för att upptäcka mönster med olika samband. 	  
	  
Vi har avsett att studera flera konsumenter och då passar tvärsnittsdesign eftersom vi har varit 
intresserade av generalisera resultatet över ett stort antal konsumenter. Vi har samlat in 
respondenternas svar under en tidsperiod då enkäten låg ute digitalt i 7 dagar. Vi har alltså 
inte samla in data under olika tidsperioder för att jämföra skillnader mellan respondenterna 
över tid. Detta passar mer för experimentella studier som är bättre för att dra kausala 
slutsatser och som sträcker sig över en längre tidsperiod. 	  
	  
4.4 Population & respondenturval	  
I denna studie avsåg vi att undersöka konsumenter som köper kläder. Detta innebar att i stort 
sett alla människor var intressanta för vår studie. Vidare skapade det svårigheter när vi skulle 
välja vilka personer vi skulle undersöka när populationen var alla konsumenter. En 
förteckning över alla konsumenter hade varit möjlig att ta fram men att sedan bearbeta denna 
förteckning och nå ut till de konsumenter vi i så fall valt ut skulle ha varit för krävande för 
oss resursmässigt. Detta ledde till att vi inte kunde göra ett sannolikhetsurval. Bryman & Bell 
(2011) beskriver sannolikhetsurval som ett urval som har gjorts slumpmässigt vilket innebär 
att sannolikheten att en enhet blir vald är känd. 	  
	  
Vi valde därför i stället att gå vidare med ett icke-sannolikhetsurval som kallas 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer ett urval som består 
av personer som för tillfället är tillgängliga (Bryman, 2011, s. 194). Detta gjorde att vi kunde 
skapa en digital enkät som sedan distribuerades över Internet. Det positiva med detta urval 
var att vi kunde nå ett stort antal konsumenter och på så sätt kunde vi få en hög 
svarsfrekvens. Det negativa var att det blev svårt för att styra vilka vi fått svar från. Vi kunde 
inte heller kontrollera att de konsumenter som svarat på enkäten var representativa för vår 
population. 	  
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4.5 Enkätkonstruktion, frågekonstruktion och layout	  
För kvantitativa studier som genomförs med en enkät finns det fyra etiska aspekter att ta 
hänsyn till. Dessa fyra aspekter är informationskrav, konfidentialitetskrav, samtyckeskrav och 
nyttjandekrav (Bryman, 2011, s. 131-132 ). Vi har vid utformningen av vår enkät tagit hänsyn 
till dessa som beskrivs nedan. 	  
	  
För att uppfylla informationskravet har vi i vår enkät skrivit ett försättsblad med information 
där vi beskriver i vilket syfte vi avser att göra denna studie och vad vi avser att undersöka. 
Vid eventuella frågor kring enkäten eller vår studie över lag lämnade vi också i vårt 
försättsblad våra kontaktuppgifter, detta för att respondenterna på ett enkelt kunnat ta kontakt 
med oss. I den inledande informationen av enkäten har vi också klargjort att respondenten 
deltagande sker helt anonymt. Detta gör att vi också uppfyller kravet om att vara 
konfidentiell. Anonymiteten i enkäten hoppas vi kunnat vara en faktor som gjort att fler valt 
att delta.	  
	  
Samtyckeskravet har vi även det klargjort i vår inledande information där vi informerat om 
att deltagandet i vår studie är frivilligt. Eftersom vi har distribuerat vår enkät digitalt har 
respondenterna kunnat svara när som helst och var som helst. Vi har i den mån inte påverkat 
dem att svara vid en speciell tidpunkt eller på en speciell plats. Utan vi anser att 
respondenterna som deltagit i vår enkät gjort det helt anonymt och helt frivilligt.	  
	  
Det sista kravet som bör uppfyllas enligt Bryman (2011) är nyttjandekravet. Även detta krav 
har vi gjort respondenterna uppmärksamma på i vår inledande information där vi säkerställt 
att insamlad information endast kommer att användas till denna studie och inte till något 
annat ändamål.	  
	  
Frågorna i vår enkät kan i vissa fall ha upplevts som känsliga. Att fråga om exempelvis 
inkomst kan vara känsligt och leda till motvilja hos respondenten vilket i sin tur kan leda till 
uteblivet svar på frågan eller utebliven medverkan (Ejlertsson, 1996, s. 58). Att vi har ställt 
denna typ av frågor, som är känsliga, kan ha gjort att respondenter inte valt att svara ärligt 
eller undvikt att deltaga i undersökningen. Olika omständigheter kan ha gjort  att 
respondenten inte velat uppge sin inkomst och på så sätt angett en inkomstnivå som inte är 
korrekt. Detta är något vi inte kunnat kontrollera men vi är medvetna om att känsliga frågor 
kan ha påverkat respondenten även om alla respondenter i denna studie deltagit anonymt.  	  
	  
Svarsalternativen i vår enkät har varierat beroende på vilken del som besvarats. I de 
inledande bakgrundsfrågorna har vi utformat svaren så att respondenten själv fått fylla i 
svaren på två frågor, i de tre övriga frågorna har respondenten fått bocka i ett eller flera 
alternativ som de anser sig stämt överens med frågan. I del två och tre har vi använt oss av en 
Likertsskala. Likertsskalan har som mål att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse som 
rör aktuell frågeställning (Bryman, 2011, s. 157). Det vanligaste enligt Bryman (2011) är att 
det ställs ett påstående där respondenten ska svara på i vilken utsträckning som han eller hon 
anser att påståendet stämmer överens med ens egen uppfattning. Vi har valt att ha en 
sexgradig svarsskala där 1 inneburit instämmer inte alls och 6 inneburit instämmer helt. 
Anledningen till att vi har valt att ha en svarsskala som går från 1 till 6 är för att vi velat att 
respondenten ska ha tagit ställning i någon mån, detta eftersom det då inte funnits något 
svarsalternativ som varit i mitten. Hade vi i stället valt att ha en svarsskala från 1 till 7 hade 
respondenten haft möjlighet att svara 4 som är mitt emellan.	  
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I del två och tre av enkäten har vi alltså formulerat påståenden där respondenten får svara på 
en skala mellan 1 och 6. Våra påståenden har vi utformat som slutna frågor. Med slutna 
frågor menas att en fråga först presenteras som sedan följs av ett fast antal svarsalternativ 
som respondenten kan välja mellan (Bryman, 2011, s. 242). Genom att använda slutna frågor 
i vår enkät har vi underlättat vår databearbetning. Bryman (2011) skriver att svarsalternativ 
kan användas som koder i bearbetningen vilket också gör att det möjligt att jämföra svaren. 
Det finns också nackdelar med att vi använt sig av slutna frågor så som att respondenten inte 
ansett att det funnits något alternativ som passat in på dem eller att ord och begrepp i 
påståenden uppfattats och tolkats på olika sätt (Bryman, 2011, s. 246). För att undvika dessa 
nackdelar i största möjlig mån valde vi att genomföra en pilotstudie av vår enkät innan vi 
publicerade den. En pilotstudie innebär enligt Bryman (2011) att en enkät testas så att det går 
att säkerställa att enkätfrågorna fungerar på det sätt som är tänkt och att undersökningen som 
helhet bli bra. 	  
	  
I utformningen av vår enkät har vi försökt strukturera våra frågor i en så logisk ordning som 
möjligt. Detta för att som respondent inte uppleva enkäten som rörig och ostrukturerad. 
Enkäten har varit indelad i tre delar, en inledande del med bakgrundsfrågor, en del med 
påståenden av feedback och resultat på frågorna kunde vi göra några justeringar för att 
förbättra utformningen och studien som helhet. Enkäten i sin helhet finns presenterad i Bilaga 
1. 	  
	  
4.6 Operationalisering	  
En operationalisering innebär enligt Ejlertsson (1996) en nedbrytningen av frågeområden, 
med grund i problemformuleringen, för att kunna konkretisera beståndsdelarna. Det första 
steget är här att komma fram till vad som ska mätas och hur detta ska göras (Ejlertsson, 1996, 
s. 41). För att göra detta har vi först identifierat frågeområden utifrån studiens syfte som är att 
identifiera faktorer som påverkar konsumenter att handla kläder från premiumvarumärken. Vi 
har i denna studie kommit fram till följande frågeområden, marknadskommunikation, 
köpbeteende och varumärkeskännedom. Därefter har vi arbetat med varje frågeområde för att 
hitta dess delkomponenter. Operationaliseringen ska göras så att hela syftet med studien täcks 
in, samtidigt som det är viktigt att frågorna i möjligaste mån ställs på ett bra sätt så att svaren 
får en hög kvalitet (Ejlertsson, 1996, s. 42). Detta arbetssätt har gjort att vi med grund i syftet 
bestämt frågeområden som kommer kunna svara på syftet. Bland våra frågeområden har vi 
sökt i tidigare forskning för att få en teoretisk grund. Enkätfrågorna är därmed teoretiskt 
förankrade vilket gjort att vi kunnat förlita oss på att frågorna är väl genomarbetade och inte 
bara tagna ur luften. Uppdelningen av frågeområden gör också att vi kan strukturera frågorna 
på ett så lättförståeligt sätt som möjligt. Att vara noga med arbetet av operationaliseringen 
menar Ejlertsson (1996) är viktigt för att täcka varje konkret delområde som studien berör. Vi 
har därför i vår operationalisering varit noga med vilka frågeområden som ska beröras och 
vilka delområden som är betydande.  
	  
Tidigare i arbetet har vi definierat vad vi menar med premiumvarumärken. Detta har vi också 
gjort i enkäten så att våra respondenter förstår vad vi menar med detta. Här ansåg vi att det 
blev för invecklat att beskriva vilken del av en varumärkesportfölj vi menar och såg det som 
mer naturligt att ge några exempel på vilka typer av varumärken vi syftar på för att ge en klar 
bild av vilka varumärken vi ville undersöka. De exemplen vi använt oss av var varumärken i 
den övre prisklassen som vi anser är premiumvarumärken. Vi har försökt använda oss av 
exempel som är tillräckligt stora och varierade för att våra respondenter ska känna igen dem 
och veta vad vi menar, vilket vi också testade i vår pilotstudie. De exemplen vi använt oss av 
i enkäten är Eton, Gant, Michael Kors, Ralph Lauren och Lexington. 	  
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4.6.1 Bakgrundsfrågor	  
Vi har i vår enkät valt att ställa ett antal inledande frågor för att ta reda på några faktorer om 
vem respondenten är. Att använda sig av bakgrundsfrågor gör det möjligt att dela in svaren 
utifrån dessa variabler för att kunna presentera eventuella skillnader (Ejlertsson, 1996, s. 74). 
Det vi frågade här rörde faktorer om respondentens ålder, bostadsort och inkomst. Dessa 
faktorer är några av de demografiska variabler som är viktiga vid marknadssegmentering 
(Solomon et al., 2013, s. 8). Varför vi valt just dessa faktorer och inte tagit med en traditionell 
fråga i vår enkät så som kön, är för att vi avser inte att mäta om det finns en skillnad i 
uppfattningen mellan kön. Vi är istället intresserade av om det finns någon skillnad i hur 
konsumenter uppfattar ett premiumvarumärke beroende på ålder, bostadsort och inkomst. Att 
inleda med denna typ av enklare frågor är något som Johansson-Lindfors (1993) skriver är en 
fördel för att i en senare del av enkäten gå in på mer specifika frågor som rör studiens ämne. 	  
kring marknadsföring och köpprocessen och en del med påståenden kring attityder till 
varumärken. Att dela in sin enkät i olika delar menar Eijlertsson (2014) är ett bra sätt för att 
respondenten ska uppfatta enkäten på ett seriöst sätt, han menar också att en uppdelad enkät 
ökar läsbarheten.	  
	  
Vi har vid utformningen av vår enkät valt att strukturera svarsalternativen på samma sätt 
genom del två och tre. Att använda sig av samma struktur och samma svarsalternativ genom 
hela enkäten är något som Eijlertsson (2014) menar är något av det viktigaste vid 
utformningen av en enkät för att undvika förvirrade respondenter. Svarsalternativen har vi 
utformat på ett horisontellt sätt. Att använda sig av en horisontell uppställning av 
svarsalternativen kan innebära att respondenten av misstag svarar på fel ställe (Bryman, 2011, 
s. 234). Men om enkäten innehåller ett batteri av frågor menar Bryman (2011) att en 
horisontell utformning är att föredra, detta eftersom en vertikal utformning skulle ta mer 
plats. Vi har i vår enkät fem bakgrundsfrågor och 30 huvudpåståenden, detta har vi ansett är 
nog många frågor för att använda en horisontell utformning. 	  
	  
Som vi tidigare nämnt gjorde vi en pilotstudie innan vi satte igång med vår riktiga 
enkätstudie. Detta gjorde det möjligt för oss att ta reda på hur våra instruktioner till enkäten 
var tydliga nog för respondenter att förstå. Vi kunde även utvärdera hur våra frågor var 
formulerade samt om det behövdes göra några justering på ordningsföljden. Utifrån den 
information vi fick i form 	  
	  
Fråga fyra och fem har vi själva konstruerat. Vi ville med dessa frågor ta reda på i vilken 
kategori konsumenter främst väljer att konsumera kläder från premiumvarumärken samt vad 
de tycker är viktigast när de handlar kläder. På frågan om vilken eller vilka kategorier som en 
konsument tycker är viktigast att konsumera kläder från premiumvarumärken finns 
möjligheten att ange ett eller flera alternativ. Vi vill med denna möjlighet till ta reda på om 
det finns en eller flera klädkategorier där konsumenter helst väljer att konsumera kläder från 
ett premiumvarumärke och i så fall om det finns någon skillnad i kategorierna. På frågan om 
vad konsumenter anser vara viktigast när de handlar kläder vill vi generellt ta reda på vilken 
faktor som är viktigast. 	  
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Med detta som grund har vi formulerat vi följande frågor, se Tabell 4. 	  
	  
Tabell 4. Bakgrundsfrågor. Skapad av författarna 2016. 	  
Frågor	   Teori	   Avser att mäta	  
Del 1. Bakgrundsfrågor	   	   	  
Fråga 1	  
Hur gammal är du?	  

	  
 Solomon et al. (2013)	  

	  
Vilken ålder respondenten har, 
konsumenter i olika åldrar har 
olika behov i sitt 
konsumentbeteende	  
	  

Fråga 2	  
Var bor du?	  

	  
 Solomon et al. (2013)	  

	  
Var respondenten bor, beroende 
på bostadsort kan det finnas 
kulturella skillnader som kan 
spela en avgörande roll i 
konsumentbeteendet	  
	  

Fråga 3	  
Vad har du för 
månadsinkomst?	  

	  
 Solomon et al. (2013)	  

	  
Vilken inkomst respondenten 
har, konsumenter med olika 
inkomst tenderar att ha olika 
konsumentbeteenden	  
	  

Fråga 4	  
I vilken eller vilka kategorier 
är det viktigt för dig att 
konsumera kläder av ett 
premiumvarumärke?	  
	  

	   	  
I vilken eller vilka kategorier 
konsumenter helst konsumerar 
kläder från ett 
premiumvarumärke	  

Fråga 5	  
Vad tycker du är viktigast 
när du handlar kläder?	  

	   	  
Vad tycker konsumenter är det 
viktigaste när de handlar 
kläder?	  	  
	  

	  
I fråga 1 och 2 har vi i analysen valt att sammanställa svaren i olika intervaller. Åldern har vi 
delat in i fyra kategorier där 1 är åldern 17-22, 2 är 23-28, 3 är 29-34 och kategori 4 är åldern 
35 och äldre. Vad gäller bostadsort har vi valt att dela in svaren i södra och norra Sverige. 
Detta gjorde vi för att kunna genomföra våra analyser och se om det finns några eventuella 
skillnader i hur en konsument uppfattar ett premiumvarumärke beroende på dessa faktorer. 
Anledningen till att vi valt att dela in respondenterna är på grund av att det finns en risk att 
inte nå tillräckligt många respondenter i en viss ålder eller från en specifik stad för att kunna 
analysera dessa på ett korrekt sätt. Vilken kategori konsumenter anser det är viktigt att 
konsumera kläder från premiumvarumärken ansåg vi också var intressant att få reda på. Detta 
eftersom varje individ förmodligen har en egen uppfattning om vad ett premiumvarumärke är 
och i vilken sammanhang de då helst använder det. Den sista frågan gällande vad som är 
viktigast när de handlar kläder ville vi ställa för att ta reda på vilken faktor som är viktigast 
för konsumenter när de handlar kläder. 	  
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4.6.2 Huvudfrågor och påståenden 
Vidare i enkäten har vi ställt påståenden som syftat till att mäta vilka faktorer som påverkar 
en konsument i dennes köpbeslut och i vilken utsträckning dessa är viktiga och 
betydelsefulla.  	  
	  
I del två av enkäten har vi valt att fokusera påståenden till marknadsföring och köpprocessen. 
Marknadsföringen av premiumvarumärken är en viktig del enligt Kim & Ko (2012) för att 
skapa relationer med konsumenter. Vilken marknadsföringskanal konsumenter föredrar och 
på vilket sätt en konsument önskar ta del av information från premiumvarumärken är något vi 
vill studera. Varumärkeslojala kunder är också något som företagen önskar bygga med sina 
konsumenter och detta är något som Lee & Workman (2015) skriver om i sin forskning. Vi 
ville alltså undersöka huruvida konsumenter känner anknytning till varumärken och om de 
väljer att alltid handla från samma varumärke eller om det inte är av stor betydelse att vara 
lojal. Miljöaspekten är något som Kapferer & Michaut (2015) skriver blir en allt mer 
betydande faktor vid konsumtion. Men om detta är något som visar sig vara en viktig faktor 
vid konsumtion av premiumvarumärken är något som är oklart.	  
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Med detta som grund har vi formulerat följande påståenden, se Tabell 5.  	  
	  
Tabell 5. Påståenden, marknadsföring och köpprocessen. Skapad av författarna 2016. 
Påståenden	   Teori	   Avser att mäta	  
Del 2. 	  
Påståenden kring marknadsföring och köpprocessen	  
1. Det är viktigt för mig att 
premiumvarumärken syns i 
magasin	  

Geyskens, I. et al (2010)	   Vilken eller vilka kanaler 
konsumenter tycker det är 
viktigast att ett premium 
varumärke syns i	  

2.	  Det är viktigt för mig att 
premiumvarumärken syns i TV	  

Geyskens, I. et al (2010)	   Vilken eller vilka kanaler 
konsumenter tycker det är 
viktigast att ett premium 
varumärke syns i 
	  

3.	  Det är viktigt för mig att 
premiumvarumärken syns på 
Internet	  

Geyskens, I. et al (2010)	   Vilken eller vilka kanaler 
konsumenter tycker det är 
viktigast att ett premium 
varumärke syns i	  

4.	  Det är viktigt för mig att 
premiumvarumärken syns på 
sociala medier, så som Facebook, 
Twitter eller Youtube.	  
	  

Kim, A.J, & Ko, E. (2012)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning sociala medier är 
en nyckelfaktor i 
marknadsföringen av ett 
varumärke	  

5.	  Jag har besökt/besöker sociala 
medier för att få information om 
varumärken	  

Kim, A.J, & Ko, E. (2012)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning sociala medier 
fungerar som en 
informationskanal för 
konsumenter	  

6.	  Jag har gjort ett köpbeslut 
baserat på den information jag 
tagit del av på sociala medier	  

Kim, A.J, & Ko, E. (2012)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning sociala medier har 
en inverkan på en konsument i 
dennes köpbeslut	  

7.	  För mig är det viktigt att jag 
upplever att de kläder jag 
handlar har en hög funktionalitet	  

Choo, H.J., et al (2012).	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning funktionalitet har 
en påverkan på en konsument 
vid köpbeslut	  
	  

8.	  För mig är det viktigt att jag 
upplever att de kläder jag 
handlar har en hög kvalitet	  

Choo, H.J., et al (2012).	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning en god kvalité har 
en påverkan på en konsument 
vid ett köpbeslut	  

9.	  Jag känner en anknytning till 
ett varumärke när jag handlar 
kläder	  

So, J.T. et al (2013).	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning en konsument 
känner sig känslomässigt 
knuten till ett varumärke	  

10.	  Jag är lojal mot varumärken 
när jag handlar kläder	  

So, J.T. et al (2013).  
Esmaeilpour, F. (2015).	  

Om och i så fall i vilken 
utsträckning en konsument 
anser sig vara lojal till ett 
varumärke	  
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11.	  Ju högre pris ett varumärke 
har desto högre kvalitet har 
produkten	  

Geyskens, I. et al (2010)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning  konsumenter 
tycker att priset är korrelerat till 
kvalitén	  

12.	  Det är lätt att hitta premium 
varumärken på rea	  

Geyskens, I. et al (2010)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning  konsumenter 
tycker det är lätt att finna 
premium varumärken på nedsatt 
pris	  

13.	  Jag handlar endast 
premiumvarumärken när de säljs 
på rea/utförsäljningar	  

Geyskens, I. et al (2010)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenter 
handlar premiumvarumärken 
när de säljs på rea/utförsäljning	  

14.	  Det är viktigt för mig att 
premiumvarumärken är 
miljömässigt hållbara	  

Kapferer, J-N., & Michaut, 
A (2015)	  

Om och i så fall i vilken 
utsträckning hållbarhet, ur en 
miljösynpunkt, är en avgörande 
faktor för en konsument i 
dennes köpbeslut	  

15.	  När jag handlar kläder är det 
viktigt att miljön runt mig är lugn 
och harmonisk	  

Solomon et al (2013) s. 7	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenten anser 
det vara viktigt att stressnivån 
ska vara låg i miljön runt 
inköpet	  
	  

16.	  Jag betalar gärna något mer 
för kläder för att få det bästa	  

Shukla, P. (2012)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning en konsument 
anser att de måste betala mer 
för att få det bästa	  

17.	  När jag känner mig nere 
dämpar jag det genom att handla 
kläder	  

Shukla, P. (2012)	  
	  

Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenter 
handlar för att dämpa sina 
känslor	  
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I den tredje delen av vår enkät har vi valt att fokusera på påståenden till konsumenters 
attityder till varumärken. Vi ville i denna del ställa påståenden om varför konsumenter väljer 
att konsumera vissa typer varumärken. Vi ville ta reda på om det fanns någon speciell 
anledning till varför konsumenter handlar som de gör. Sociala aspekter verkar enligt tidigare 
forskning (Kim et al. 2012; Mohd 2014; Guoxin et al. 2012) vara en avgörande faktor till 
varför konsumenter konsumerar som de gör.  	  
	  
Med detta som grund har vi formulerat följande påståenden, se Tabell 6.  
	  
Tabell 6. Påståenden, attityder till varumärken. Skapad av författarna 2016.	  
Påståenden	   Teori	   Avser att mäta	  
Del 3. 	  
Påståenden angående konsumenters attityd till varumärken	  
18.	  Det är viktigt för mig hur jag 
klär mig	  

Kim, K.H. et al (2012)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenten 
bryr sig om hur den klär sig	  

19.	  Det är viktigt för mig att min 
omgivning tycker om mina kläder	  

Mohd, T.R. et al. (2014)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning omgivningens 
åsikter har betydelse för en 
konsuments konsumtion	  

20.	  Jag tycker att 
premiumvarumärken har högre 
kvalitet än andra varumärken	  

Geyskens, I. et al (2010)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenter 
tycker att premium 
varumärken har högre kvalité 
än andra varumärken	  

21.	  Konsumtion av 
premiumvarumärken är det bästa 
sättet för mig att visa att jag har 
en egen stil	  

Kim, K.H., et al. (2012). 	  
Guoxin, L., et al. (2012).	  

Om och i så fall i vilken 
utsträckning 
premiumvarumärken hjälper 
en konsument att visa dennes 
stil	  

22.	  Jag uttrycker mina 
värderingar genom att konsumera 
premiumvarumärken	  

Kim, K.H., et al. (2012). 	  
Guoxin, L., et al. (2012).	  

Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenter 
upplever att de kan uttrycka 
sina värderingar genom 
premiumvarumärken	  

23.	  Jag reagerar positivt på 
premiumvarumärken	  

Kim, K.H. et al (2012)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenten 
reagerar positivt på premium 
varumärken	  

24.	  Premiumvarumärken är bra 
varumärken	  

Kim, K.H. et al (2012)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenten har 
en positiv attityd till premium 
varumärken	  

25.	  Jag känner mig stolt när jag 
använder premiumvarumärken	  

Mohd, T.R. et al. (2014)	   Om och i så fall vilken 
utsträckning konsumenten 
känner sig stolt vid 
konsumtion av  ett 
premiumvarumärke 
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26.	  Jag vill få uppmärksamhet 
från min omgivning när jag 
använder premiumvarumärken	  

Mohd, T.R. et al. (2014)	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning en konsument 
vill få uppmärksamhet från 
sin omgivning vid 
konsumtion av ett 
premiumvarumärke 	  

27.	  Jag köper bara kläder av 
premiumvarumärken	  

Mohd, T.R. et al. (2014)	  
	  

Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenter 
enbart konsumerar 
premiumvarumärken 	  

28.	  Om min inkomst ökar kommer 
jag konsumera mer kläder från 
premiumvarumärken	  

Zhang, B., & Kim, J.H. 
(2013)	  

Om och i så fall i vilken 
utsträckning konsumenter 
ökar sin konsumtion av 
premium varumärken när 
deras inkomst ökar 	  

29.	  Jag handlar bara kläder från 
välkända varumärken	  

Solomon et al (2013), s. 347	   Om och i så fall i vilken 
utsträckning det har betydelse 
om de varumärken en 
konsument konsumerar är 
välkänt	  

30.	  När jag handlar kläder från 
premiumvarumärken glömmer 
jag mina problem	  

Shukla, P. (2012)	  
	  

Om och i så fall i vilken 
utsträckning en konsument 
glömmer sina problem i 
samband med att de handlar 
kläder från 
premiumvarumärken	  

 	  	  
Med enkäten ville vi kunna identifiera faktorer som påverkar konsumenter när de köper 
kläder från premiumvarumärken. Med de svar vi fått in från enkäten kommer vi också 
bekräfta eller förkasta de hypoteser vi tagit fram. 	  
	  
4.7 Distribution av enkät	  
Vi valde att distribuera enkäten digitalt för att kunna nå ut till ett större antal konsumenter än 
om vi skulle ha skrivit ut den och fyllt i den analogt. Exempelvis hade det varit möjligt att 
skriva ut enkäter och sedan dela ut dem på en allmän plats för att nå ut till respondenterna. 
Det som talade emot detta tillvägagångssätt var att svarsfrekvensen förmodligen skulle bli låg 
eftersom respondenterna då skulle behövt fylla i enkäten på plats. Detta tillvägagångssätt 
förutsätter att respondenterna har tid att fylla i enkäten och skulle vi ha delat ut den på en 
allmän plats ansåg vi att det skulle ta för lång tid att få ihop ett godtagbart antal svar. 
Dessutom hade respondenterna vid ett sådant förfarande inte varit helt anonyma då vi sett 
vilka personer som svarat på enkäten. Detta hade kunnat påverka respondenternas svar vilket 
hade varit problematiskt eftersom vi ville att svaren skulle vara påverkningsfria och 
objektiva.	  
	  
För att nå ut till vårt nätverk lade vi ut enkäten på sociala medier så alla vi hade kontakt med 
kunde få tillgång till enkäten. I första hand valde vi att lägga ut enkäten på båda författarnas 
profil på Facebook och gjorde inlägget offentligt så att alla som hade Facebook kunde se vår 
enkät. Detta genererade många svar och vidare bad vi våra föräldrar att sprida den i deras 
nätverk genom att maila ut enkäten till deras bekanta. Detta sätt att distribuera enkäten på 
kallas för snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att en forskare vänder sig till ett litet antal 
individer som är av intresse för undersökningen och använder deras nätverk för att nå 
ytterligare respondenter till studien (Bryman, 2011, s. 196). På detta sätt kunde vi få svar från 
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konsumenter som hade en högre ålder än de som tidigare hade svarat. Vi siktade på att få runt 
150-200 svar för att kunna ha någorlunda trovärdigt resultat. Efter att enkäten hade varit 
online i fem dagar hade vi kommit upp i 214 svar. Att nå upp till en sådan hög svarsfrekvens 
gick oväntat fort och vi var nöjda med antalet respondenter. 	  
	  
4.8 Databearbetning	  
Vi fick totalt 214 respondenter att svara på vår enkät. Eftersom vi distribuerat enkäten digitalt 
hade vi per automatik insamlad data digitalt vilket gjorde att vi inte behövde sitta och göra 
detta manuellt. För att kunna analysera och använda den data som enkäten genererat förde vi 
över detta till datorprogrammet SPSS som är ett statistikprogram. 	  
	  
För att kunna analysera och genomföra olika tester valde vi att koda om svaren. Det hade 
exempelvis varit svårt för oss att genomföra tester där åldern inte blivit kodad i olika 
kategorier. I så fall hade vi haft 41 olika ålderskategorier i stället för de fyra kategorier som vi 
valde att kategorisera åldern i. Där blev åldern 17-22 en kategori, 23-28 en kategori, 29-34 en 
kategori och 35 år eller äldre blev en kategori. Likaså har vi kategoriserat bostadsort utifrån 
norra och södra Sverige. På denna fråga fick vi väldigt spridda svar, vilket gjorde att vi inte 
kunde uttala oss om varje specifik bostadsort utan vi var tvungna att kategorisera dessa svar. 
På inkomstnivån hade respondenten redan fyllt i ett av de fyra alternativ som fanns, vilket 
gjorde att svarsfördelningen till denna kodning redan var klar men att vi döpte de olika 
kategorierna 1-4. 	  
	  
På påståendena där respondenterna kunnat svara på en skala 1-6 har vi även här valt att koda 
svaren. Här stod 1 för instämmer inte alls och 6 stod för instämmer helt. Här valde vi att koda 
om svaren så att svarsalternativ 1 till och med 3 innebär att respondenten inte instämmer på 
påståendet och svarsalternativ 4 till och med 6 innebär att respondenten instämmer på 
påståendet. 	  
	  
För att analysera vår data har vi använt oss av medelvärden, one-sample t-test, korstabeller 
och chi-två tester. I en korstabell går det att analysera två variabler samtidigt, vilket gör det 
möjligt att studera relationen mellan dessa två variabler (Bryman, 2011, s. 326). Ett Chi-två 
test görs på den korstabell som genererats och genomförs för att kunna slå fast hur säker det 
går att vara på om det verkligen finns ett samband mellan variablerna i populationen 
(Bryman, 2011, s. 335). Med detta som grund har vi gjort korstabeller för att kunna se om det 
funnits några samband mellan våra variabler och påståenden. I de fall vi sett att det funnits ett 
samband har vi också gjort Chi-två test för att säkerställa att sambandet inte berott på 
slumpen. När vi presenterar vårt resultat från Chi-två test har vi enbart tagit med p-värdet för 
att visa om sambandet är signifikant eller inte. Vi har valt att ta med detta värde i en 
egenkonstruerad tabell då övriga värden i testet från SPSS inte tillför något ytterligare för vår 
studie, dessa tabeller är presenterade i Bilaga 4. För att studera huruvida medelvärdena är 
representativa för vårt urval har vi gjort ett one-sample t-test, en fullständig tabell för detta 
test finns presenterad i bilaga 5. 	  
	  
Att sätta upp en signifikansnivå är av betydelse då det enlig Braman (2011, s. 334) innebär 
den risknivå som accepteras för att kunna dra slutsatser om det finns något samband mellan 
två variabler i den population där ett stickprov har tagits. Vi har för denna studie valt att ha en 
femprocentigt signifikansnivå, vilket innebär att vi har en risk på 5% att sambandet vi fått 
inte är representativt för urvalet. 	  
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4.9 Bortfall	  
Vi fick som vi skrivit om ovan in 214 svar på vår enkät. Av dessa 214 svar var endast 202 
stycken användbara. Anledningen till varför samtliga svar inte gick att använda var på grund 
av att vissa respondenter på de inledande frågorna inte svarat i enlighet med vad vi önskat. 
Exempelvis hade någon på frågan om ålder angett att hen var 20000 år och på frågan om 
bostadsort hade någon angett att hens bostadsort var på jorden. Dessa svar ansåg vi vara 
oseriösa vilket gjorde att vi plockade bort dessa helt och var därför inte med i den analys som 
vi genomfört. Detta bortfall hade vi kunnat undvika om samtliga frågor haft fasta 
svarsalternativ men eftersom vi ville kunna jämföra olika ålderskategorier och bostadsorter 
mot resterande påståenden valde vi att kategorisera dessa efter att vi fått in samtliga svar.	  
	  
Samtliga frågor på enkäten hade vi konstruerat så att respondenterna var tvungen att svara på 
frågorna, det gick alltså inte att hoppa över någon. Detta gjorde att vi inte hade något 
svarsbortfall på enstaka frågor utan samtliga respondenter hade svarat på samtliga frågor. 	  
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5. Resultat 
	  

5.1 Bakgrundsfrågor	  
Vår enkät besvarades av 214 respondenter med ett bortfall på 12 stycken. Detta ger oss 202 
svar att analysera. Våra respondenter har en spridning i ålder mellan 17 och 67 år med en 
medelålder på 29,8 år. Åldersfördelningen hos våra respondenter ser ut enligt Figur 3 som 
presenteras här nedan. 	  

	  
Figur 3. Åldersfördelning. 
	  
Det är en även en spridning i bostadsort för respondenterna. Där de bor i ett spann mellan 
Lund i söder till Luleå i norr. Respondenterna är fördelade med 40,1% boende i södra Sverige 
där alla som bor i Stockholm och söderut är inräknade. Således är 59,9% bosatta i norra 
Sverige där alla respondenter som bor norr om Stockholm är inräknade.	  
	  
Den tredje variabeln vi använder för att dela in våra respondenter är inkomst. Här får 
respondenten välja bland fyra intervall och svarsfördelningen ser ut enligt följande Figur 4. 	  

	  
Figur 4. Inkomstfördelning.	  
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På vår fjärde bakgrundsfråga undrar vi i vilken eller vilka klädkategorier som respondenten 
helst konsumerar kläder från ett premiumvarumärke. På denna fråga finns svarsalternativen 
träningskläder, friluftskläder, högtidskläder, festkläder och vardagskläder. Svarsfördelningen 
på denna fråga ser ut enligt Figur 5 nedan.	  
	  

	  
Figur 5. Bakgrundsfråga nummer 4.	  
	  
Här kan vi se att vardagskläder är den kategori som respondenterna anser sig vara viktigast. 
98 respondenter har markerat vardagskläder som den viktigaste kategorin att konsumera 
kläder från premiumvarumärken. Träningskläder och festkläder är sedan de två kategorier 
som respondenterna i denna studie anser vara näst viktigast, där 89 respondenter markerat 
träningskläder som en viktig kategori och 87 respondenter markerat festkläder. Dessa tre 
kategorier är alltså de kategorier som respondenterna i denna studie anser är viktigast. 	  
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Vår femte bakgrundsfråga som handlar om vad konsumenter tycker är viktigast när de 
handlar kläder hade respondenterna endast möjlighet att fylla i ett av svarsalternativen. 
Svarsfördelningen på denna fråga ser ut enligt Figur 6. 	  
	  

	  
Figur 6. Bakgrundsfråga nummer 5.	  
	  
Här kan vi se att den viktigaste faktorn när konsumenter handlar kläder är plaggets kvalitet. 
Här svarar 70,6 % att hög kvalitet är den viktigaste faktorn. Resterande svarsalternativ har en 
ganska jämn fördelning, där svarsalternativen tillverkningsförhållanden, miljöpåverkan och 
ett trevlig butiksbemötande är de som inte anses lika viktiga då dessa tre tillsammans står för 
3,5% av svaren.	  
	  
Utifrån våra enkätsvar har vi gjort olika tester i statistikprogrammet SPSS för att kunna säga 
något om vilka faktorer som påverkar konsumenter. Vi har tagit fram korstabeller för att 
kunna jämföra variablerna med varandra. Därefter har vi gjort Chi-två test för att kunna se 
om sambanden mellan variablerna går att generalisera. Dessa test har också använts för att 
kunna förkasta eller bekräfta våra hypoteser. 	  
	  
Med informationen från enkäterna kan vi exempelvis identifiera konsumenter som är lojala 
mot varumärken och därmed se vilka faktorer som är viktiga för dessa konsumenter. Genom 
att använda korstabeller med både en och två variabler gör att vi kan få information om 
konsumenters inställning till premiumvarumärken när det gäller ålder, månadsinkomst och 
bostadsområde.	  
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För att kunna använda oss av den data som enkätsvaren ger oss kodar vi om vissa av svaren i 
olika kategorier. Detta för att kunna sätta ett numeriskt värde som möjliggör jämförelse av 
olika variabler. Kodningen vi gör ser ut enligt Tabell 7.  
	  
Tabell 7. Förteckning över kodning. Skapad av författarna 2016. 	  
Variabel	   Kodning	  
Ålder	   17-22 år = 1	  

23-28 år = 2	  
29-34 år = 3	  
35 år-äldre = 4	  

Inkomst	   0-10 000 kr = 1	  
10 001-20 000 kr = 2	  
20 001-30 000 kr = 3	  
30 001 kr -mer = 4	  

Bostadsområde	   Bostadsorter norr om Stockholm = 1	  
Bostadsorter Stockholm och söderut = 2	  

	  
På  nästa sida presenterar vi de tester och tabeller som är mest relevanta för oss när vi tagit 
reda på faktorer som påverkar konsumenter när de köper kläder från premiumvarumärken. Vi 
jämför här tre variabler som är ålder, bostadsområde och inkomst. En återkommande variabel 
i våra tester är ålder som visar på flest skillnader och detta gör att det resultat vi presenterar 
kommer domineras av variabeln ålder. Dock finns det några tester där det visar sig finnas 
skillnader mellan de andra variablerna inkomst och bostadsområde som vi givetvis tar med. 
Dessa resultat ligger sedan till grund för vår analys, slutsats och rekommendation.  
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5.2 Påståenden kring marknadsföring och köpprocessen	  
I denna del av enkäten ska respondenten fylla i vilken utsträckning de instämmer på 
påståendena och svarar på detta från 1 till 6 där 1 står för instämmer inte alls och 6 står för 
instämmer helt. En fullständig tabell över medelvärden finns i Bilaga 2 och korstabeller och 
Chi-två test finns presenterade i Bilaga 4. 	  
	  
I enkäten ställer vi fyra frågor som avser att mäta vilken kanal som respondenterna främst 
anser vara den viktigaste kanalen för premiumvarumärken att synas på. Här frågar vi om 
kanaler så som TV, magasin, Internet och sociala medier, för medelvärden se Tabell 8. Här 
får TV som marknadskanal det lägsta medelvärdet med ett värde på 1,96. Den kanal som får 
det högsta medelvärdet på denna fråga är internet som får ett värde på 2,64. Här kan vi i vår 
data se att den kanal som är viktigast i åldern 17-22 år är sociala medier där medelvärdet i 
denna ålderskategori ligger på 2,81. Den viktigaste kanalen i åldern 23-28 år och 29-34 år är 
Internet, med ett medelvärde på 2,61 respektive 2,47. I ålderskategorin 35 år och äldre anser 
respondenterna även här att Internet är den viktigaste kanalen, och detta medelvärde ligger på 
2,83. 	  
	  
Tabell 8. Medelvärde och p-värde för påstående 1, 2, 3 och 4. 	  
Det är viktigt för mig att 
premiumvarumärken syns i/på:	  

	   	  
	  

	  
 Ålder	  

	   	  
Total	  

	   1	   2	   3	   4	   	  
Q 1. Magasin	   2,24	   2,06	   2,03	   2,36	   2,14	  

Q 2. TV	   2,08	   1,82	   1,75	   2,42	   1,96	  

Q 3. Internet	   2,68	   2,61	   2,47	   2,83	   2,64	  

Q 4. Sociala medier	   2,81	   2,51	   2,41	   2,47	   2,54	  

	  
I variabeln månadsinkomst ser vi inte någon större skillnad i svaren. Däremot hittar vi ett 
samband mellan variabeln bostadsområde och påståendet "Det är viktigt för mig 
premiumvarumärken syns på social medier, så som Facebook, Twitter eller Youtube.". Från 
vår korstabell ger vårt Chi-två test ett p-värde på 0,003, se Tabell 9, vilket betyder att det 
ligger under vår signifikansnivå. Vi kan därmed säga att det finns ett samband mellan 
bostadsområde och inställning till att premiumvarumärken syns på sociala medier. 21,4 % i 
norra Sverige tycker det är viktigt att premiumvarumärken syns på sociala medier medan 40,7 
% i södra Sverige anser att det är viktigt att premiumvarumärken syns på sociala medier. 	  
	  
Tabell 9. Korstabell och Chi-två test.	  
	  

Bostadsområde	   Total	  
Q 4. Det är viktigt för mig att 
premiumvarumärken syns på sociala 
medier, så som Facebook, Twitter eller 
Youtube.	  

1	   2	   	  

1	   95	   48	   143	  
2	   26	   33	   59	  
Total	   121	   81	   202	  
	   P-värde	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,003	   	   	  
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I Q5 där vi frågar om respondenten sökt information på sociala medier om varumärken får vi 
ett medelvärde på 3,22, se Tabell 10. Detta medelvärde ger oss ett p-värde på 0,027 som är 
under vår signifikansnivå och vi kan säga med 95 % säkerhet att medelvärdet är 
representativt för vårt urval. Vi kan även på detta påstående se att medelvärdet skiljer sig 
något beroende på ålderskategori. Exempelvis ligger medelvärdet i ålderskategorin 17-22 år 
på 3,81 medan medelvärdet i ålderskategorin 35 år och äldre ligger på 2,94. De yngre 
respondenterna söker i större utsträckning än de äldre respondenterna information om 
varumärken på sociala medier. I det sjätte påståendet (Q6) där vi frågar om respondenten 
gjort ett köpbeslut baserat på den information som de tagit del av på sociala medier får vi ett 
medelvärde på 3.25, se Tabell 10. Detta medelvärde har ett p-värde på 0,055 som är över vår 
signifikansnivå vilket innebär att vi inte kan säkerställa att medelvärdet är representativt för 
vårt urval. Även på denna fråga kan vi se att det finns en skillnad i medelvärdet beroende på 
ålder. Medelvärdet i ålderskategorin 17-22 år ligger här på 3,57 medan medelvärde i 
ålderskategorin 35 år och äldre ligger på 2,58. 
	  
Tabell 10. Medelvärde och p-värde för påstående 5 och 6. 	  
	   Q 5. Jag har besökt/besöker sociala 

medier för att få information om 
varumärken	  

Q 6. Jag har gjort ett köpbeslut baserat på 	  
den information jag tagit del av på sociala 	  
medier	  

Medelvärde	   3,22	   3,25	  
p-värde	   0,027	   0,055	  
	  
Här kan vi med hjälp av ett Chi-två test på vår korstabell fastställa ett samband mellan ålder 
och fråga fem respektive sex. På fråga fem får vi fram ett p-värde på 0,005, se Tabell 11, som 
säger att det finns ett samband mellan ålder och att ha besökt sociala medier för att få 
information om varumärken. 	  
	  
Tabell 11. Korstabell och Chi-två test.	  
	   	  

Ålder	  
	  

Total	  
Q 5. Jag har besökt sociala medier 
för att få information om 
varumärken	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   11	   51	   21	   24	   107	  
2	   26	   46	   11	   36	   95	  
Total	   37	   97	   32	   36	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,005	   	   	   	   	  
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Vidare på fråga sex får vi fram ett p-värde på 0,039, se Tabell 12, från vårt Chi-två test. 
Likaså där finns det ett samband mellan ålder och att ha gjort ett köpbeslut baserat på den 
information den fått från sociala medier.	  
	  
Tabell 12. Korstabell och Chi-två test.	  
	  

Ålder	  
	  

Total	  
Q 6. Jag har gjort ett köpbeslut 
baserat på den information jag 
tagit del av på sociala medier	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   15	   47	   16	   26	   104	  
2	   22	   50	   16	   10	   98	  
Total	   37	   97	   32	   36	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,039	   	   	   	   	  
	  
På påståendet där vi frågar huruvida det är viktigt för respondenten att de kläder som de 
handlar har en hög funktionalitet (Q7) får vi ett medelvärde på 4,52, se Tabell 13. Här kan vi 
se att medelvärdet är genomgående likt detta totala medelvärde i samtliga variabler 
ålderskategori, bostadsort och inkomstnivå. På påståendet huruvida det är viktigt för 
respondenten att kläder som de handlar har hög kvalitet (Q8) får vi ett medelvärde på 5, se 
Tabell 13. Här ser vi inte heller några större skillnader beroende på de tre variablerna utan 
hög kvalitet är överlag en faktor som respondenterna i undersökningen anser är viktigt.	  
 	  
Tabell 13. Medelvärde och p-värde för påstående 7 och 8. 	  
	   Q 7. För mig är det viktigt att jag 

upplever 	  
att de kläder jag handlar har en hög 	  
funktionalitet	  

Q 8. För mig är det viktigt att jag 
upplever att de kläder jag handlar 
har en hög kvalitet	  

Medelvärde	   4,52	   5,00	  
p-värde	   0,000	   0,000	  
	  
Vi kan även säga att det finns ett samband mellan bostadsområde och att det är viktigt att 
kläderna konsumenterna handlar har hög kvalitet. Detta visar ett Chi-två test som ger oss ett 
p-värde på 0,018, se Tabell 14.	  
	  
Tabell 14. Korstabell och Chi-två test.  
	   	  

Bostadsområde	  
	  

Total	  
Q 8. För mig är det viktigt att jag upplever att de 
kläder jag handlar har en hög kvalitet	  

1	   2	   	  

1	   19	   4	   23	  

2	   102	   77	   179	  

Total	   121	   81	   202	  
	   P-värde	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,018	   	   	  
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Varumärkeslojalitet är något som vi också vill veta mer om med hjälp av vår enkät där vi 
ställer ett påstående (Q9) om respondenten känner anknytning till ett varumärke när de 
handlar kläder. På denna fråga får vi ett medelvärde på 3,65, se Tabell 15. Vi ställer också ett 
påstående (Q10) där vi frågar om respondenten anser sig vara lojal till varumärken här får vi 
ett medelvärde på 3,39, se Tabell 15. 	  

Tabell 15. Medelvärde och p-värde för påstående 9 och 10. 	  
	   Q 9. Jag känner en anknytning 

till ett varumärke när jag 
handlar kläder	  

Q 10. Jag är lojal mot 
varumärken när jag 	  
handlar kläder	  

Medelvärde	   3,65	   3,39	  
p-värde	   0,174	   0,350	  
	  
Vi ser att det finns en skillnad i vilken utsträckning respondenterna anser sig vara lojala till 
varumärken där de yngre respondenterna i ålderskategorin 17-22 år inte anser sig vara lika 
lojala som respondenterna i de övriga ålderskategorierna. Detta samband mellan ålder och 
påståendet att respondenten är lojal mot varumärken när den handlar styrker vi med ett Chi-
två test där vi får ett p-värde på 0,025, se Tabell 16. 
	  
Tabell 16. Korstabell och Chi-två test.	  
	  

Ålder	  
	  

Total	  
Q 10. Jag är lojal mot varumärken när 
jag handlar kläder	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   26	   44	   12	   20	   102	  
2	   11	   53	   20	   16	   100	  
Total	   37	   97	   32	   36	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,025	   	   	   	   	  
	  
Nästa påstående konsumenten får svara på är om den anser att ett högre pris på produkten 
innebär en högre kvalitet (Q11). Här är medelvärdet på respondenternas svar 3,05 som visar 
på att konsumenterna till viss del instämmer på att högre pris betyder högre kvalitet på 
produkten.	  
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Två påståenden som avser att mäta i vilken utsträckning nedsatta priser har en påverkan på 
konsumenter ställer vi ett påstående (Q12) om respondenten anser att det är lätt att hitta 
premiumvarumärken på rea. Vi ställer också ett påstående (Q13) där vi vill ta reda på om 
respondenten endast handlar från premiumvarumärken på rea/utförsäljningar. För 
medelvärden på dessa påståenden se Tabell 17.  
	  
Tabell 17. Medelvärde och p-värde för påstående 12 och 13. 
	   Q 12. Det är lätt att hitta 

premium varumärken på rea	  
Q 13. Jag handlar endast 	  
premiumvarumärken när de 
säljs på rea/utförsäljningar	  

Medelvärde	   3,31	   2,73	  
p-värde	   0,044	   0,000	  
 	  
Som vi ser på medelvärdena i Tabell 17 anser majoriteten av våra respondenter att det är lätt 
att hitta premiumvarumärken på rea medan majoriteten inte instämmer på påståendet att de 
bara handlar premiumvarumärken på rea. 	  
	  
De påståenden som avser att mäta faktorer som påverkar konsumenten i köpprocessen så som 
miljön omkring och om miljömässiga produkter har betydelse. Här ställer vi ett påstående 
(Q15) där vi frågar hur viktigt det är att miljön runt respondenten är lugn och harmonisk när 
de handlar kläder. Vi frågar också i vilken utsträckning respondenten är villig att betala något 
mer för att få det bästa (Q16). Medelvärdena för dessa påstående presenteras i Tabell 18. 	  
	  
Tabell 18. Medelvärde, t-värde och p-värde för påstående 15 och 16. 	  
	   Q 15. När jag handlar kläder är 

det viktigt att miljön runt mig 
är lugn och harmonisk	  

Q 16. Jag betalar gärna något 
mer för kläder 	  
för att få det bästa	  

Medelvärde	   3,60	   4,25	  
p-värde	   0,331	   0,000	  
	  
Här ser vi i Tabell 18 att medelvärdena för både påstående 15 och 16 ligger över 3. Detta 
innebär att majoriteten av respondenterna instämmer på påståendena och anser att det är 
viktigt att miljön när de handlar kläder är lugn och harmonisk. En större andel än så anser sig 
instämma på påståendet att de är villiga att betala något mer för att få det bästa då detta 
medelvärde är 4,25. 	  
	  
Därefter ställer vi ett påstående om respondenterna handlar kläder för att dämpa att de känner 
sig nere (Q17). Här får vi ett medelvärde på 2,14, se Tabell 19, som visar på att en majoritet 
inte håller med om påståendet. Vi kan inte heller här se någon skillnad på medelvärdet mellan 
ålder, bostadsområde eller inkomst.	  
	  
Tabell 19. Medelvärde och p-värde för påstående 17. 	  
	   Q 17. När jag känner mig 

nere dämpar jag det genom 
att handla kläder	  

Medelvärde	   2,14	  
p-värde	   0,000	  
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5.3 Påståenden kring konsumenters attityder till varumärken	  
I det första påståendet i den tredje delen av enkäten frågar vi om respondenten anser att det är 
viktigt hur de klär sig (Q18). Det totala medelvärdet på detta påstående är 4,63, se Tabell 20, 
vilket visar att respondenterna instämmer på påståendet. På påståendet där vi frågar om 
respondenten anser att det är viktigt att omgivningen tycker om deras kläder (Q19) får vi ett 
medelvärde på 3,42, se Tabell 20. Vi kan här se att det finns en skillnad i dessa påståenden 
beroende på ålder. I ålderskategorin 17-22 år kan vi se att medelvärdet på Q18 ligger på 4,87 
och att detta medelvärde sjunker något linjärt i övriga ålderskategorier där medelvärdet i 
kategorin 35 år och äldre är 4,25. Samma tendens, att medelvärdet är något högre bland de 
yngre respondenterna kan vi även se i Q19. Där ligger medelvärdet i ålderskategorin 17-22 år 
på 3,47 och i ålderskategorin 35 år och äldre ligger medelvärdet på 3,19. 	  
	  
Tabell 20. Medelvärde och p-värde för påstående 18 och 19. 	  
	   Q 18. Det är viktigt för mig hur 

jag klär mig	  
Q 19. Det är viktigt för mig att 
min omgivning tycker om mina 
kläder	  

Medelvärde	   4,63	   3,42	  
p-värde	   0,000	   0,397	  
	  
Ett samband mellan bostadsområde och Q18 har vi fastställt med ett Chi-två test där vi får ett 
p-värde på 0,011, se Tabell 21. 	  
	  
Tabell 21. Korstabell och Chi-två test.	  
	   	  

Bostadsområde	   Total	  
Q 18. Det är viktigt för mig hur jag klär mig	   1	   2	   	  

1	   27	   7	   34	  
2	   94	   74	   168	  
Total	   121	   81	   202	  
	   P-värde	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,011	   	   	  
	  
Vi kan också fastställa ett samband mellan månadsinkomst och respondenter som tycker det 
är viktigt att omgivningen tycker om deras kläder (Q19). Här ger Chi-två testet ett p-värde på 
0,047, se Tabell 22.	  
	  
Tabell 22. Korstabell och Chi-två test.	  
	  

Månadsinkomst	  
 

Total	  
Q 19. Det är viktigt för mig att min 
omgivning tycker om mina kläder	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   25	   19	   39	   18	   101	  
2	   25	   29	   22	   25	   101	  
Total	   50	   48	   61	   43	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,047	   	   	   	   	  
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På påståendet om premiumvarumärken har högre kvalitet än andra varumärken (Q20) får vi 
ett medelvärdet på 4,06, se Tabell 23. Detta innebär att majoriteten av respondenterna 
instämmer på att premiumvarumärken har en högre kvalitet än andra varumärken. Här ser vi 
ingen större skillnad i hur respondenterna har svarat beroende på ålder, bostadsort eller 
inkomstnivå, utan medelvärdet på detta påstående ligger runt det totala medelvärdet i 
samtliga variabler.	  
	  
Tabell 23. Medelvärde och p-värde för påstående 20.  	  
	   Q 20. Jag tycker att premiumvarumärken 

har högre kvalitet än andra varumärken	  
Medelvärde	   4,06	  
p-värde	   0,000	  
	  
Nästkommande påståenden handlar om att konsumtion av premiumvarumärken är det bästa 
sättet för respondenterna att visa att de hade en egen stil (Q21) och att de uttrycker sina 
värderingar genom att konsumera premiumvarumärken (Q22). Dessa båda påståenden ligger 
på samma medelvärde, 2,28, se Tabell 24. Detta visar att majoriteten av respondenterna inte 
instämmer på dessa påståenden. Här kan vi se tendenser till att respondenter med en högre 
inkomstnivå och därmed också en äldre ålderskategori har ett högre medelvärde på dessa två 
påståenden. På fråga Q21 kan vi se att medelvärdet i ålderskategorin 35 år och äldre är 2,55, 
vilket är högre än det totala medelvärdet på frågan. Vi kan också se en tendens till att 
inkomstnivån har betydelse på frågan där inkomstnivån 30 001 kr eller mer har ett 
medelvärde på 2,65, vilket också är högre än det totala medelvärdet på frågan. På påståendet 
om respondenten anser sig uttrycka sina värderingar genom konsumtion av 
premiumvarumärken (Q22) kan vi i ålderskategorin 35 år och äldre se att medelvärdet ligger 
på 2,70. Tittar vi på inkomstfördelningen kan vi se att medelvärdet på denna fråga också är 
något högre, än det totala medelvärdet, för de respondenter som anger en inkomstnivå på 30 
001 kr eller mer då detta ligger på 2,84.  
	  
Tabell 24. Medelvärde och p-värde för påstående 21 och 22.	  
	   Q 21. Konsumtion av 

premiumvarumärken är det bästa 
sättet för mig att visa att jag har en 
egen stil	  

Q 22. Jag uttrycker mina 
värderingar genom att 
konsumera 
premiumvarumärken	  

Medelvärde	   2,28	   2,28	  
p-värde	   0,000	   0,000	  
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Vi ställer även tre frågor som avser att mäta hur konsumenter upplever premiumvarumärken. 
Här ställer vi ett påstående (Q23) där vi frågar om respondenten anser sig reagera positivt på 
premiumvarumärken. Medelvärdet på detta påstående är 3,58, se Tabell 25. Vilket alltså är 
något över 3 som vi i denna studie har klassificerat som att de instämmer på påståendet. Här 
ser vi inga större skillnader mellan vilken ålderskategori som respondenten befinner sig i. På 
Q24 där vi frågar om respondenterna tycker premiumvarumärken är bra varumärken får vi ett 
medelvärde på 3,76, se Tabell 25. Även på detta påstående klassificerar vi det enligt vår 
kodning som att respondenterna instämmer på påståendet, även om medelvärdet ligger knappt 
över 3. På Q25 där vi frågar om respondenten känner sig stolt när de använder kläder av 
premiumvarumärken får vi ett medelvärde på 3,12, se Tabell 25.  Här ser vi att det finns en 
skillnad beroende på ålder. I ålderskategorin 17-22 år får vi ett medelvärde på 3,51 medan 
medelvärdet i ålderskategorin 28-34 år här ligger på 2,72. De yngre respondenterna anser 
således att de känner sig stolta i större utsträckning än vad de äldre gör.	  
	  
Tabell 25. Medelvärde och p-värde för påstående 23, 24 och 25. 	  
	    

Q 23. Jag reagerar	  
positivt på 
premiumvarumärken	  

 
Q 24. 
Premiumvarumärken är 
bra varumärken	  

 
Q 25. Jag känner mig 
stolt när jag använder 
premiumvarumärken	  

Medelvärde	   3,58	   3,76	   3,12	  
p-värde	   0,438	   0,006	   0,001	  
 	  
Vi kan också säkerställa ett samband mellan inkomst och att respondenten känner sig stolt när 
den använder premiumvarumärken då vi får ett p-värde på 0,047 från vårt Chi-två test, se 
Tabell 26.	  

Tabell 26. Korstabell och Chi-två test.	  
	   Månadsinkomst	   Total	  
Q 25. Jag känner mig stolt när jag 
använder premiumvarumärken	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   24	   31	   45	   26	   126	  
2	   26	   17	   16	   17	   76	  
Total	   50	   48	   61	   43	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,047	   	   	   	   	  
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Vi ställer fyra påståenden som avser att mäta konsumenters attityd till köpprocessen. På 
påståendet om att respondenten vill få uppmärksamhet från dennes omgivning när den 
använder premiumvarumärken (Q26) får vi ett medelvärde på 2,53, se Tabell 27. Vi tolkar 
det som att majoriteten inte håller med om detta påstående. Vidare ställer vi ett påstående om 
att respondenterna bara köper kläder av premiumvarumärken (Q27). Även här får vi ett 
medelvärde under 3, se Tabell 27, och då tolkar vi det som att majoriteten inte håller med om 
påståendet. Vi får ett intressant resultat på nästa påstående som är att om respondentens 
inkomst ökar kommer denne att konsumera mer kläder från premiumvarumärken (Q28). Här 
får vi ett medelvärde på 3,87, se Tabell 27, som säger att majoriteten av de tillfrågade håller 
med om påståendet. Det sista påståendet om köpprocessen är om respondenten bara handlar 
från välkända varumärken (Q29). Med ett medelvärde på 2,90, se Tabell 27, kan vi säga att 
majoriteten inte håller med om påståendet. 
 
Tabell 27. Medelvärde och p-värde för påstående 26, 27, 28 och 29.	  
	   Q 26. Jag vill få 

uppmärksamhet från 
min 	  
omgivning när jag 
använder 	  
premiumvarumärken	  

Q 27. Jag köper bara 
kläder av 	  
premiumvarumärken	  
	  

Q 28. Om min 
inkomst ökar 
kommer jag 	  
konsumera mer 
kläder från 	  
premiumvarumärken	  

Q 29. Jag 
handlar bara 
kläder från 	  
välkända 
varumärken	  

Medelvärde	   2,53	   2,27	   3,87	   2,90	  
p-värde	   0,000	   0,000	   0,001	   0,000	  
 	  
Vi kan också säkerställa två samband på påståendet om min inkomst ökar kommer jag 
konsumera mer kläder från premiumvarumärken genom våra Chi-två test. Med ett p-värde på 
0,000 kan vi säga att det finns ett samband mellan inkomst och påståendet att konsumenter 
ökar sin konsumtion av premiumvarumärken om deras inkomst ökar, se Tabell 28. Vi kan 
också säkerställa detta samband med ett p-värde på 0,000 med variabeln ålder, se Tabell 29. 	  
	  
Tabell 28. Korstabell och Chi-två test.	  
	   	  

Månadsinkomst	  
	  

Total	  
Q 28. Om min inkomst ökar kommer jag 
konsumera mer kläder från premiumvarumärken	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   8	   16	   24	   27	   75	  
2	   42	   32	   37	   16	   127	  

Total	   50	   48	   61	   43	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,000	   	   	   	   	  
	  
Tabell 29. Korstabell och Chi-två test.	  
	   	  

Ålder	  
	  

Total	  
Q 28. Om min inkomst ökar kommer jag 
konsumera mer kläder från premiumvarumärken	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   8	   29	   14	   24	   75	  
2	   29	   68	   18	   12	   127	  
Total	   37	   97	   32	   36	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,000	   	   	   	   	  
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Vi kan också säkerställa ett samband mellan ålder och påståendet om respondenten bara 
handlar kläder från välkända varumärken där vi får ett p-värde på 0,048 från vårt Chi-två test, 
se Tabell 30. Det finns också ett samband mellan inkomst och om respondenterna bara 
handlar från välkända varumärken där vi får ett p-värde på 0,044 från vårt Chi-två test, se 
Tabell 31.	  
	  
Tabell 30. Korstabell och Chi-två test.	  
	   Ålder	   Total	  
Q 29. Jag handlar bara kläder 
från välkända varumärken	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   29	   64	   15	   25	   133	  
2	   8	   33	   17	   11	   69	  
Total	   37	   97	   32	   36	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,048	   	   	   	   	  
 
Tabell 31. Korstabell och Chi-två test.	  
	   Månadsinkomst	   Total	  
Q 29. Jag handlar bara kläder 
från välkända varumärken	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   37	   37	   34	   25	   133	  
2	   13	   11	   27	   18	   69	  
Total	   50	   48	   61	   43	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,044	   	   	   	   	  
	  
Det sista påståendet i vår enkät där vi frågar om respondenten glömmer sina problem när 
denne handlar kläder från premiumvarumärken (Q30). Här får vi ett medelvärde på 1,46, se 
Tabell 32 som innebär att majoriteten av respondenterna inte instämmer på påståendet.  	  
	  
Tabell 32. Medelvärde och p-värde för påstående 30.	  
	   Q 30. När jag handlar kläder från 	  

premiumvarumärken glömmer jag mina problem	  
Medelvärde	   1,46	  
p-värde	   0,000	  
 	  
Vi kan även se att det finns ett samband mellan variabeln ålder och påståendet om när 
respondenten handlar kläder från premiumvarumärken glömmer hen sina problem då vi gör 
ett Chi-två test. P-värdet vi får fram här är 0,003 som säger att sambandet är statistiskt 
signifikant, se Tabell 33. 

Tabell 33. Korstabell och Chi-två test.	  
	   Ålder	   Total	  
Q 30. När jag handlar kläder från 
premiumvarumärken glömmer 
jag mina problem	  

1	   2	   3	   4	   	  

1	   32	   97	   30	   31	   190	  
2	   5	   0	   2	   5	   12	  
Total	   37	   97	   32	   36	   202	  
	   P-värde	   	   	   	   	  
Pearson Chi-två	   0,003	   	   	   	   	  
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5.4 Hypotesprövning	  
Vi kommer i denna del att presentera våra hypoteser utifrån de svar vi får från våra 
respondenter. En fullständig tabell över vår hypotesprövning finns presenterad i Bilaga 3.	  
	  
h1. Det finns ett samband mellan ålder och hur viktigt det är att premiumvarumärken syns på 
sociala medier.	  
	  
Av de svar vi får på de frågor och påståenden som avser att mäta denna första hypotes kan vi 
generellt se att sociala medier och Internet är viktiga kanaler att synas på jämfört med de 
andra alternativen i vår enkät som är TV och magasin. I vårt urval kan vi se att det främst är 
de yngre konsumenterna, i åldern 17-22, som anser att sociala medier är den kanal som är 
viktigast att synas på. I Figur 7 presenterar vi medelvärdena för samtliga kanaler i varje 
ålderskategori. Vi ser här att det finns skillnader mellan de olika kanalerna beroende på 
vilken ålderskategori som har svarat även om dessa skillnader inte är så stora. 	  
	  

	  
Figur 7. Åldersgrupp och inställning till marknadskanal.	  
	  
h2. Det finns ett samband mellan att konsumenter som tycker det är viktigt att de kläder de 
köper är av hög kvalitet bara köper kläder från premiumvarumärken.	  
	  
De påståenden som avser att mäta denna hypotes gäller i vilken utsträckning som 
konsumenter som bara köper kläder från premiumvarumärken också är måna om hur de klär 
sig. Av de svar vi fått in från vår enkät visar det sig att majoriteten, 82,4%, tycker det är 
viktigt hur de klär sig. Andelen som bara handlar kläder från premiumvarumärken är 22,1%, 
resterande instämde därmed inte på detta påstående.	  
 	  
h3. Det finns ett samband mellan att konsumenter som handlar kläder för att dämpa att de 
känner sig nere tycker det är viktigt att omgivningen tycker om deras kläder. 	  
	  
Till denna tredje hypotes har vi två påståenden som vi vill ställa mot varandra för att ta reda 
på om det finns något samband. På påståendet kring huruvida konsumenter som känner sig 
nere handlar kläder för att dämpa detta är det endast 17,6% som instämmer och resterande 
anser sig inte göra det. Det andra påståendet där vi frågar om konsumenter tycker det är 
viktigt att deras omgivning tycker om deras kläder svarade 50,1% att de instämde på 
påståendet. Resterande svarar att de inte kan instämma på påståendet och anser därmed att det 
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inte är viktigt för dem att omgivningen tycker om deras kläder. 	  
	  
h4. Det finns ett samband mellan att konsumenter som är lojala mot varumärken känner en 
anknytning till ett varumärke när de handlar kläder.	  
	  
Det ena påståendet som avser att mäta en del av denna hypotes handlar om i vilken 
utsträckning konsumenter anser sig vara lojala till ett varumärke. Svarsfördelningen på detta 
påstående blev så att exakt hälften anser sig vara lojala och andra hälften anser sig inte vara 
det. Det andra påståendet som handlar om i vilken utsträckning konsumenten känner 
anknytning till ett varumärke anser sig 53,9% instämma på påståendet, att de alltså känner 
anknytning till ett varumärke när de handlar. Resterande anser sig inte instämma på att de 
känner anknytning. 	  
	  
h5. Det finns ett samband mellan konsumenter som endast handlar premiumvarumärken när 
de säljs på rea tycker att konsumtion av premiumvarumärken är det bästa sättet att visa att de 
har en egen stil.	  
 
För att testa vår femte hypotes använder vi oss av påståendet om konsumenter endast handlar 
från premiumvarumärken när de säljs på rea/utförsäljningar. Svaret på detta påstående 
fördelas så att 31,4% instämmer på att de endast handlar kläder när de säljs på rea och 
utförsäljningar, resterande instämmer inte på detta påstående. På det andra påståendet där vi 
frågar om konsumtion av premiumvarumärken är det bästa sättet för att visa på en egen stil 
instämmer 18,1%. Resterande anser inte att konsumtion av premiumvarumärken är det bästa 
sättet att visa på en egen stil.	  
 
h6. Det finns ett samband mellan att konsumenter som tycker det är viktigt att 
premiumvarumärken är miljömässigt hållbara gärna betalar något mer för att få det bästa	  
 
Med denna sjätte hypotes vill vi ta reda på om miljömedvetenheten har någon betydelse för 
hur konsumenter tänker när vi handlar kläder. På påståendet där vi frågar om det är viktigt att 
premiumvarumärken är miljömässigt hållbara svarar 43,2% att de instämmer medan 
majoriteten 56,8% inte instämmer på påståendet. På påståendet där vi frågar om konsumenter 
är villiga att betala något mer för att få det bästa instämmer 73,5% på påståendet, resterande 
instämmer inte och är inte villiga att betala något mer för att få det bästa.	  
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6. Analys 	  
	  
6.1 Bakgrundsfrågor	  
Solomon et al. (2013) skriver om olika variabler som påverkar en konsument i dennes 
köpbeteende så som ålder, inkomst och bostadsort. Dessa variabler är något som vi frågar i 
vår enkät. Och vi kan utifrån dessa se att svaren skiljer sig åt främst beroende på ålder. Vi kan 
i vissa fall även se att inkomstnivå och bostadsort skiljer sig åt. Den största andelen 48,02 % 
som svarade på vår enkät är i åldern 23-28 år. Den resterande fördelningen är jämn bland 
övriga ålderskategorier. Fördelningen mellan inkomstnivåerna är jämt fördelad, med en något 
större andel i inkomstnivån 20 001-30 000 kr. Bostadsortsfördelningen är så att ca 60% av 
respondenterna är hemmahörande i norra Sverige medan resterande 40% av respondenterna 
är hemmahörande i södra Sverige. Anledningen till denna fördelning mellan respondenterna 
anser vi vara med anledning av det distributionssätt av enkäten som vi har i denna studie. 	  
 	  
Vi frågar i vilken klädkategori som respondenten främst konsumerar kläder från 
premiumvarumärken. Här kan vi se att resultatet mellan de bakomliggande variabler som 
Solomon et al (2013) tar upp, inte markant skiljer sig åt i svarsfrekvensen i vår enkät. Vi kan 
se att vardagskläder, festkläder och träningskläder är de kategorier som respondenterna anser 
är viktigast. Anledningen till att respondenten svarar just dessa kategorier kan bero på att vi i 
informationen till enkäten ger några exempel på varumärken som vi definierar som premium 
så som Eton, Gant, Michael Kors och Lexington. Detta är varumärken som i sin tur tillverkar 
och säljer främst vardagskläder och festkläder, därav kanske dessa varumärken ligger i 
respondentens minne när frågorna besvaras och på så sätt har påverkat svaren. Men med 
tanke på att vardagskläder och festkläder inte har en så stor majoritet av svaren utan att det 
finns en ganska jämn fördelning mellan kategorierna anser vi inte att vi påverkat 
respondenten här.	  
 	  
Vi kan i den sista frågan i denna del av enkäten se att hög kvalitet är den överlägset viktigaste 
faktorn där hela 70,6% svarar att denna faktor är viktigast. Även på denna fråga kan vi inte se 
att det finns skillnad beroende på ålder, inkomstnivå eller bostadsort. Hög kvalitet är något 
som Choo et al. (2012) nämner i sin forskning som en avgörande faktor vid inköp av kläder. 
Majoriteten av respondenterna i vår studie anser därmed, precis som Choo et al. (2012) att 
hög kvalitet är den viktigaste faktorn. Vi kan även styrka detta argument med forskning om 
konsumentbeteende mot vanliga varumärken. Alooma & Lawan (2013) skriver att när deras 
respondenter fick svara på vilken egenskap som är viktigast när de köper kläder från vanliga 
varumärken så svarade en hög majoritet att kvalitet är viktigast. 	  
	  
De andra faktorerna som respondenten på denna fråga kan välja att svara är faktorer så som 
varumärke, modegrad, tillverkningsförhållanden och miljöpåverkan är inte i lika stor 
utsträckning som hög kvalitet de viktigaste faktorerna. Dessa faktorer är något som Solomon 
et al (2013); Kapferer & Michaut (2015) och Kim et al (2012) skriver om som faktorer som i 
viss mån kan påverka konsumenter i deras köpbeslut. Vi kan i vår empiri se att varumärke, 
modegrad och pris är viktigare faktorer än miljöpåverkan, ett trevligt butiksbemötande och 
tillverkningsförhållanden, även om dessa faktorer överlag är mindre viktiga än hög kvalitet, 
ser vi en skillnad i vilken utsträckning dessa anses vara viktiga. 	  
	  
6.2 Påståenden kring marknadsföring och köpprocessen	  
I enkäten ställer vi frågor om vilken marknadsföringskanal som respondenterna tycker det är 
viktigast att premiumvarumärke syns på. Resultatet vi fick visar på att den kanal 
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respondenterna tycker är minst viktig är TV. Den kanal som får det högsta medelvärdet och 
därmed är viktigast är internet. Noterbart är att på en skala från 1-6 har 
marknasföringskanalen internet det högsta medelvärdet på 2,64. När vi genomför vår kodning 
tolkar vi alla värden under 3 som att respondenten inte håller med om påståendet. Trots att 
internet är den kanal med högst medelvärde kan vi ändå inte säga att respondenterna tycker 
internet är en viktig kanal eftersom medelvärdet av svaren inte når över 3. 	  
	  
Kim & Ko (2012) nämner att den snabba digitala utvecklingen leder till att fler företag som 
erbjuder premiumvarumärken använder sig av sociala medier som marknadsföringskanal. Vi 
ser att konsumenter i åldern 17-22 anser denna kanal som den viktigaste med ett medelvärde 
på 2,81. Kim et al. (2012) pekar på i sin forskning att det är viktigt att rikta sig mot yngre 
konsumenter då dessa är i en fas i livet där de vill testa olika varumärken och kläder för att 
hitta sin stil. Med resultatet från enkäten kan vi fastställa att företag med premiumvarumärken 
bör fokusera på att marknadsföra sig genom sociala medier för att öka sin kundkrets med 
yngre konsumenter. När det gäller vanliga varumärken förlitar sig konsumenter på sitt 
kontaktnät så som vänner och familj när de gör ett köpbeslut (Alooma & Lawan, 2013). 
Alooma & Lawan (2013) rekommenderar att marknadsförare stimulerar ett åsiktsledarskap 
hos några nyckelmedlemmar av samhället så dessa kan påverka konsumenter med hjälp av 
word-of-mouth marknadsföring. Med bakgrund av detta är det intressant för 
premiumvarumärken att anamma och koppla till sig kändisar och andra profiler som 
konsumenter ser upp till. Sedan kan dessa nyckelmedlemmar av samhället marknadsföra 
premiumvarumärken på deras sociala medier för att skapa en word-of-mouth effekt. 	  
	  
Andra resultat vi får som styrker att marknadsföring mot yngre konsumenter bör ske genom 
sociala medier är att den yngsta åldersgruppen (17-22 år) är den grupp som tycker det är 
viktigast att söka information och göra köpbeslut baserat på sociala medier. 	  
	  
Vidare får vi in resultat som ligger i linje med forskningen angående och kvalitet på kläder 
från premiumvarumärken. På frågan om respondenterna tycker det är viktigt att plagget de 
köper har en hög kvalitet så är svaret i genomsnitt 5 av 6. Detta tolkar vi som att 
respondenterna håller med i hög grad. Vikten av plaggets höga kvalitet har också poängterats 
i forskningen. Guoxin et al (2012) skriver att en av de unika egenskaper ett 
premiumvarumärke ska ha är en hög kvalitet. Med vår studie kan vi styrka att denna 
egenskap hos premiumvarumärken är viktig för konsumenterna. En grundläggande faktor för 
att ett klädesplagg ska uppfattas som premium är alltså att det har en hög kvalitet. 	  
	  
Med vår enkät vill vi ta reda på om det finns någon skillnad på vilka konsumenter som anser 
sig vara varumärkeslojala. Varumärkeslojalitet är en tillgång som går att tillskriva ett 
varumärke och detta är en del av hela värdet på ett varumärke (Aaker, 2012, s 16). Här kan vi 
se en skillnad i vårt resultat mellan yngre konsumenter och äldre. De yngre håller inte med 
om att de är lojala till varumärken i samma utsträckning som de äldre konsumenterna. Det 
visar på att det blir svårare för varumärken att stå ut och vara unika i och med 
globaliseringen. Därmed blir det svårare att ha en återkommande kundkrets eftersom 
kunderna kan hitta likadana mer prisvärda alternativ på annat håll.	  
	  
Konsumenter utvecklar ett tankeschema för att kunna navigera sig i informationsflödet som 
konsumenter tar del av (Geysken et al., 2010). Detta tankeschema gör att konsumenter 
använder varumärken för att skapa en uppfattning om deras produkter. Har konsumenten 
tidigare goda upplevelser av kvaliteten på produkten från ett visst varumärke kommer 
troligtvis konsumenten tycka att alla produkter från det varumärket har en god kvalitet 
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(Geysken et al., 2010). Vi ville testa om konsumenter ser priset som en indikator på hög 
kvalitet. På påståendet om ett högre pris innebär att produkten har en högre kvalitet får vi ett 
medelvärde på 3,05. Med ett resultat som inte är övertygande åt något håll är det svårt att 
säga om våra respondenter antingen håller med eller inte.	  
	  
Med ett medelvärde på 4,25 kan vi säga att respondenterna håller med om att de gärna betalar 
något extra för att få det bästa. Detta motiverar ett högre pris på produkter från 
premiumvarumärken då konsumenter gärna lägger ned mer pengar på något dyrare mot att 
det de köper är det bästa. Här har varumärken en stor fördel om de kan leverera produkter 
som är det bästa inom sin kategori. 	  
	  
6.3 Påståenden kring konsumenters attityder till varumärken	  
I denna tredje del av enkäten där vi avser att mäta respondentens attityd till varumärken 
ställer vi först en fråga där vi undrar om det är viktigt för respondenten hur denne klär sig. 
Kim et al (2012) menar i sin forskning att konsumenter som är måna om hur de klär sig också 
har en tendens till att vilja förmedla sin stil och uttrycka sina värderingar genom sina kläder. 
På påstående där vi frågar om det är viktigt för respondenten hur den klär sig får vi ett 
medelvärde på 4,63. Detta gör därmed att vi kan säga att respondenterna i denna studie i hög 
grad tycker det är viktigt hur de klär sig, vilket också Kim et al. (2012) menar är en 
betydande faktor. 	  
	  
Huruvida Kim et al (2012) påstående om hur konsumenter vill visa sin egen stil och uttrycka 
sina värderingar genom konsumtion av premiumvarumärken fick vi inte lika övertygande 
medelvärden. På påståendet om respondenterna visar sin stil på bästa sätt genom att bära 
kläder från premiumvarumärken får vi ett medelvärde på 2,28. Respondenterna anser därmed 
inte att detta är det bästa sättet för dem att visa sin stil. Respondenterna tycker inte heller att 
de kan uttrycka sina värderingar genom konsumtion av premiumvarumärken då även detta 
medelvärde ligger på 2,28. Dessa medelvärden ligger alltså under 3 vilket i denna studie 
innebär att respondenten inte instämmer på påståendena. Här kan vi därför inte bekräfta det 
som Kim et al. (2012) skriver i sin forskning vara två betydande faktorer vid konsumtion av 
premiumvarumärken. 	  
	  
Att visa sin stil och uttrycka sina värderingar genom en viss typ av konsumtion är något som 
även Guoxin et al (2012) diskuterar. Guoxin et al (2012) menar att sociala aspekter har en 
betydande roll för konsumenter i deras köpbeteende. Uppmärksamhet hos omgivningen är 
också något som Mohd et al. (2014) tar upp sin forskning. Där menar Mohd et al. (2014) hur 
omgivningen påverkar konsumenter i deras köpbeslut. Vi kan i vår empiri se att 
respondenterna till en viss grad anser det vara viktigt att omgivningen tycker om deras kläder, 
då detta medelvärde hamnat på 3,42. Detta medelvärde ligger alltså över 3, även om det är 
knappt så visar våra respondenter att de instämmer på påståendet att omgivningen är en faktor 
som har betydelse. Guoxin et al (2012) säger att konsumtion av premiumvarumärken ger 
konsumenten olika typer av fysiska och psykiska värden. Respondenterna i denna studie 
anser sig, genom konsumtion av premiumvarumärken, uppnå ett värde eftersom att 
omgivningens uppfattning om dem är en faktor av betydande karaktär. 	  
	  
Geyskens et al. (2010) skriver i sin forskning om hur premiumvarumärken uppfattas vara 
varumärken som håller en hög kvalitet i jämförelse till andra, billigare varumärken. Detta är 
något som vi i vår enkät vill ta reda på om så är fallet. Vi får på denna fråga ett medelvärde 
på 4,06 vilket vi tolkar som ett påstående som respondenterna kan instämma på. Detta resultat 
kan vi därmed styrka med Geyskens et al (2010) forskning som säger att konsumenter över 
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lag uppfattar kvaliteten hos premiumvarumärken som högre än kvaliteten hos varumärken av 
en billigare karaktär. Huruvida premiumvarumärken uppfattas som bra varumärken skriver 
Kim et al. (2012) om, där det också diskuteras i vilken utsträckning konsumenter reagerar 
positivt på premiumvarumärken. På dessa påståenden får vi medelvärden som ligger knappt 
över 3, vilket innebär att vi tolkar det som att konsumenterna instämmer på påståendet även 
om det inte är så övertygande sett till medelvärdena. Men som Kim et al. (2012) skriver så är 
det ändå faktorer som har en påverkan på respondenterna i denna studie och vi kan därmed 
styrka resultatet här med tidigare forskning. 	  
	  
Andra sociala aspekter som har betydelse vid köp av kläder skriver Mohd et al. (2014) om i 
sin forskning. Där tas faktorer så som stolthet upp samt betydelsen av att bara handla kläder 
från premiumvarumärken (Mohd et al., 2014, s. 344). Vi kan i vår empiri se att stolthet är en 
faktor som är av betydelse hos våra respondenter, detta eftersom medelvärdet här hamnade på 
3,12. Vi har alltså fler respondenter som anser sig känna stolta när de konsumerar kläder från 
premiumvarumärken än andelen som inte gör det. I vilken utsträckning respondenterna endast 
handlar kläder från premiumvarumärken ser vi att det är ett påstående som respondenterna 
väljer att inte instämma på. Här kan vi bara se att stolthet är en betydande faktor som det 
också skrivits om i Mohd et al. (2014) forskning. 	  
	  
Inkomsten har en påverkan på hur konsumenter väljer att konsumera och detta är något som 
Zhang & Kim (2013) tar upp i sin forskning, där skrivs det om hur konsumtionsmönster och 
köpbeslut är beroende av konsumentens inkomst. På vår fråga i enkäten som handlar om detta 
får vi ett medelvärde på 3,87. Detta innebär att respondenterna i vår studie instämmer på 
påståendet att om de har en högre inkomst skulle de konsumera kläder från 
premiumvarumärken i större utsträckning. Här ser vi också en skillnad i hur respondenterna 
svarar beroende på vilken inkomstnivå de anger. Vi kan i vår empiri här se att de 
respondenter med en inkomstnivå på 0-10 000 kr i större utsträckning svarar att de vid en 
högre inkomst skulle konsumera mer kläder från premiumvarumärken då medelvärde i detta 
inkomstintervall ligger på 4,54. I inkomstnivån 30 001 kr eller mer ligger medelvärdet i 
denna fråga på 2,97. Vi kan därmed instämma på det som Zhang & Kim (2013) tar upp i sin 
forskning eftersom vi kan se att respondenter svarar olika här beroende på inkomstnivå.  
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7. Diskussion och praktiska rekommendationer 
	  
7.1 Varumärkesteori	  
Att skapa en varumärkesidentitet är något som Aaker (2002) skriver om där fokus ligger på 
att sticka ut från konkurrenterna för att fånga upp kunder. I det resultat vi får in i denna studie 
kan vi se att hög kvalitet är den faktor som är överlägset den viktigaste alla kategorier. För att 
sticka ut från konkurrenterna menar vi därför att produkterna bör leverera en hög kvalitet. Vet 
kunderna om att kläder från ett premiumvarumärke står för hög kvalitet tror vi också att 
kunderna kommer vara mer lojala till varumärken. Varumärkeslojalitet menar Lee & 
Workman (2014) är en viktig aspekt för att skapa en relation med konsumenterna. Vi anser 
därför att varumärken bör arbeta för att behålla sina kunder och på så sätt skapa en lojalitet 
hos dem. Detta eftersom det marknadsföringsmässigt är billigare att behålla befintliga kunder 
jämfört med att attrahera nya kunder (Aaker, 2002, s. 9). Lojaliteten bland våra respondenter 
är inte så hög som vi trott att den skulle vara, på så sätt känner vi att varumärkeslojalitet är en 
relation som varumärken bör satsa mer på. Genom att skapa varumärkeslojala kunder tror vi 
också att konsumenterna kommer uppleva en större anknytning till varumärket. Aaker (2002) 
skriver om hur varumärkeslojala kunder också är beredda att betala något mer för sina 
produkter. Detta kan vi också se i vårt resultat där vi ser att det finns ett signifikant samband 
mellan dessa variabler. Varumärkeslojaliteten har på sätt betydelse för företagen och deras 
försäljning. Kan företagen skapa denna relation till sina kunder är dem i sin tur beredda att 
betala något mer eftersom dem då känner en anknytning till varumärket. Detta är något som 
kan uppnås genom att införa olika lojalitetsprogram för konsumenterna. Ett sådant skulle 
kunna se ut att konsumenter registrerar sig som medlem i varumärkets klubb där 
återkommande köp uppmuntras genom personliga erbjudanden. Exempelvis kan medlemmen 
få en återbäring på någon procent av deras totala köp under ett år som sedan ges tillbaka i 
form av ett presentkort. På detta sätt känner sig konsumenten personligt uppskattad till en låg 
kostnad för företaget.	  
	  
För att uppnå en varumärkesidentitet inom klädbranschen menar Chevalier & Mazzalovo 
(2008) att produkternas modegrad är av betydelse. Vi kan i vårt resultat däremot se att 
modegrad inte är den främsta faktorn som är av betydelse när respondenterna får välja vad de 
anser är viktigast när de handlar kläder. Däremot är modegrad en av de faktorer som anses 
vara bland de viktigaste efter hög kvalitet. Så modegraden hos kläderna är viktigt för 
företagen och varumärken för att behålla sin varumärkesidentitet och detta då tillsammans 
med att kläderna håller en hög kvalitet, eftersom det är den överlägset viktigaste faktorn 
enligt våra respondenter. Att därför utge sig för att vara ett varumärke som följer trender och 
säljer produkter som är moderiktiga för tillfället anser vi är en del i denna 
varumärkesidentiteten för företagen. Om konsumenter direkt kan relatera ett varumärke som  
står för både hög kvalitet och hög modegrad har det enligt oss lyckats med sin 
varumärkesidentitet. Detta tror vi kan leda till en ökad varumärkeslojalitet. Om företagen 
lyckas med sin positionering och kan förmedla "vem" varumärket är och vad det står för, 
både genom modegrad och kvalitet, kan konsumenter komma att känna en större anknytning 
till ett varumärke och på så sätt ökar också varumärkeslojaliteten.  	  
	  
So et al. (2013) menar att ett premiumalternativ oftast har ett högre pris vilket gör att alla inte 
har möjlighet att handla produkterna. Detta kan vara en bidragande orsak till att produkterna 
upplevs som mer exklusiva än varumärken med billigare produkter. Respondenterna i vår 
studie är villiga att betala något mer för kläder som de handlar för att få det bästa. Att de 
gärna betalar något mer för kläder för att få det bästa innebär att de är villiga att handla kläder 
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från premiumvarumärken. På så sätt upplever kunderna i enlighet med So et al. (2013) en 
känsla av att produkterna är exklusiva vilket också spelar in på hur de vill att omgivningen 
ska uppfatta dem. Eftersom kläderna är ett viktigt kommunikationsverktyg som Porter (2015) 
skriver tror vi detta hänger ihop med de svar vi fått på frågan där respondenterna är villiga att 
betala något mer för att få det bästa. Respondenterna är måna om att framställa sig på ett visst 
sätt och gör allt för att efterleva det. För företag innebär detta även här att kunna förmedla 
"vem" varumärket är. Upplever konsumenten att varumärket är mer exklusivt än andra, 
billigare varumärken, kommer de också vara beredda att betala mer. Eftersom 
premiumvarumärken oftast har en högre prissättning anser vi att konsumenter är villiga att 
betala detta, något högre pris, om de känner att varan är exklusiv och har en hög kvalitet. 
Även här kommer vi tillbaka till den höga kvalitetens betydelse. Här gäller det för företagen 
att kunna visa på att det något högre priset beror på den kvalitet som varan innehar. En 
rekommendation för att uppnå detta är att visa på var i produktionen kvaliteten uppstår. Är 
det tillverkningen och hantverket som är mer kvalitativt än andra varumärken bör detta lyftas 
med information om hur plagget har tillverkats tillgängligt på kläderna. Är det materialet som 
har hög kvalitet bör det vara tydligt vilken typ av material kläderna består av. Andra 
egenskaper som kan bidra till en ökad kvalitet är att kläderna produceras av människor som 
har bra villkor och inte blir utnyttjade av företaget. Det gäller alltså att hitta vad det är som 
gör varumärket premium och lyfta fram detta för att särskilja sig mot andra varumärken.	  
	  
Omgivningens påverkan på hur konsumenter väljer att konsumera är något som vi kan se 
tendenser till hos våra respondenter. Eftersom kläder har en stor inverkan i det första 
intrycket hos andra (Porter, 2015, s. 30) väljer konsumenter att konsumera kläder som är 
accepterade hos omgivningen. Vi kan i vårt resultat se att omgivningen har en betydelse för 
hur konsumenter klär sig, även om detta inte är signifikant för urvalet, så ser vi tendenser till 
att omgivningen har en indirekt påverkan på hur och vad som konsumeras. Att välja kläder 
från ett premiumvarumärke, eftersom våra respondenter är villiga att betala något mer, 
tillsammans med att omgivningen ska tycka om de kläder som respondenten konsumerar 
menar vi är en betydande roll ur den sociala aspekten. Dessa faktorer bidrar till ett symboliskt 
värde hos konsumenten vilket är något som Guoxin et al. (2012) tar upp i sin forskning som 
en del i hur konsumenter väljer att konsumera. Om ett företag eller varumärke har en specifik 
position och uppfattas på visst sätt av konsumenter anser vi att det har en betydelse för hur de 
väljer att konsumera. Återigen landar vi här i hur viktigt det är för företagen att förmedla 
"vem" varumärket är. Det sätt som företagen vill uppfattas på kommer därmed spela roll för 
hur konsumenter uppfattar varumärket och på så sätt spelar också omgivningen en betydande 
roll. 	  
	  
För att koppla tillbaka till ett av våra delsyften som berör varumärket ser vi det som högst 
betydelsefullt att hitta sin positionering. Att lära konsumenterna om "vem" varumärket är för 
att hitta sin positionering är det som fokus bör ligga på. Detta är något som Kotler & Keller 
(2009, s. 278) skriver om som en grundpelare i hur ett varumärke uppfattas och är något som 
vi också kan se är viktigt för företagen. Slutligen vill vi säga att varumärket har betydelse för 
vad som konsumeras. Varumärket har en avgörande betydelse för konsumenten, antingen i 
form av lojalitet eller andra sociala aspekter. Med detta sagt är varumärkesidentiteten av stor 
betydelse för att skapa relationer med konsumenter oavsett vad konsumenten anser att 
varumärket tillför till den själv. 	  
	  

7.2 Marknadskommunikation 	  
Hur företag kommunicerar med sina kunder är också en del som varumärken bör arbeta aktivt 
med. Huruvida vilken kanal som är effektivast och vilken som når störst målgrupp finns inget 
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klar svar utan det beror på vilken målgrupp man vänder sig till. Vi kan se tendenser till att 
yngre konsumenter främst anser att sociala medier är den kanal som de vill se att varumärken 
syns på. Om vi återkopplar till den modell som Keller (2010) tagit fram där olika 
kommunikationskanaler ställs upp som push eller pull med varumärket i fokus finns en av 
masskommunikationskanalerna som är rea. Det är också en variabel i enkäten där vi frågar 
om respondenten anser att det var lätt att hitta premiumvarumärken på rea. På denna fråga 
kan vi se att det finns ett intresse av att köpa premiumvarumärken på rea, och att 
respondenterna anser det är ganska lätt att hitta dessa varumärken på rea. Detta skulle kunna 
göras svårare genom att vara mer restriktiv mot att sätta sina kläder på rea. Genom att 
producera mindre och se till att få sina kollektioner utsålda kan företaget undvika att kläder 
som inte är aktuella behöver reas ut. Denna begränsning av utbud skulle bidra till att 
tillgängligheten går ner och därmed öka prestigen eftersom det blir svårare att få tag på deras 
kläder. Om konsumenterna vet om att kläderna kommer reas ut leder det till att de avvaktar 
med sitt köp. Det blir till en självuppfyllande profetia när alla tänker så och det blir svårt att 
göra något annat än att rea ut kläderna när de inte blir sålda. Vet konsumenterna däremot om 
att kläderna tar slut efter en tid kommer de vilja köpa kläderna så fort som möjligt för att inte 
bli utan. 	  
	  
En av de andra masskommunikationskanalerna är reklam. Vi frågar också i vilken 
utsträckning respondenterna anser sig tycka det är viktigt att synas i magasin och på TV. Här 
ser vi inte att respondenterna tycker dessa kanaler är viktiga. Men här ställer vi oss själva lite 
tveksamma till hur vi formulerat frågorna då varumärken kan synas i TV, magasin, utan att 
det handlar om en reklamkampanj. Varumärken kan ju synas på andra sätt exempelvis genom 
reportage eller olika samarbeten, vilket vi alltså inte frågar om specifikt utan vi ställer bara en 
fråga om att synas på dessa kanaler. Så här har respondentens själv fått ta ställning till vilken 
kanal som de ansåg att varumärken bör synas på och kan antingen ha föreställt sig det som en 
reklamkampanj eller annat forum. En annan marknadsföringskanal som vi också undersöker i 
denna studie är en direkt och interaktiv kanal som Internet. Här kan vi se att det finns ett 
intresse i samtliga åldersgrupper att varumärken bör synas på Internet som plattform. Här 
anser vi det vara viktigt för premiumvarumärken att alltid vara tillgängliga på internet genom 
att ha en webshop eller showroom. Detta eftersom vi kan se ett tydligt intresse från våra 
respondenter för plattformen och att det är ett enkelt och billigt sätt för företagen att 
distribuera nyheter och annat dylikt.  	  
	  
7.3 Konsumentbeteende	  
På fråga fem i enkäten avser vi att mäta om konsumenterna besöker sociala medier för att få 
information om varumärken. I resultatet kan vi se att respondenterna svarar med ett 
medelvärde på 3,22 som vi tolkar som att de håller med om påståendet. Detta kan vi koppla 
tillbaka till vår andra tabell (se tabell 2) där vi delar upp köpprocessen i tre delar. I den första 
delen från konsumentens perspektiv ställs frågor om hur en konsument avgör att de behöver 
en produkt och vilka alternativa källor som är de bästa för att få information om alternativa 
val. Här finns det belägg för att konsumenter söker information om vad de ska köpa på 
sociala medier och denna kanal blir viktigare ju yngre målgrupp ett företag har. Å andra sidan 
har vi bara fokuserat på marknadsföringskanalen sociala medier på denna typ av fråga så vi 
vet inte vad resultatet hade kunnat bli om vi frågade om inställningen till andra kanaler. Det 
vi kan fastställa däremot är att det finns ett samband mellan ålder och fråga fem som visar på 
att åldern påverkar konsumenternas inställning till att söka information om varumärken på 
sociala medier. Även att göra köpbeslut baserat på vad konsumenterna tar del av på sociala 
medier är respondenterna positivt inställda till då vi får ett medelvärde på 3,25. Vi anser med 
detta som bakgrund att sociala medier bara kommer bli viktigare med tiden att marknadsföra 
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sig på då yngre konsumenter anpassar sig till den digitala utvecklingen och det gäller att 
synas där konsumenterna finns. Som vi tidigare nämnt är det effektivt för vanliga varumärken 
att stimulera åsikter hos kända personer som skapar en word-of-mouth effekt. Detta skulle vi 
även rekommendera att premiumvarumärken med en ungdomlig målgrupp använder sig av. 
Det skulle kunna uppnås genom att företag fokuserar på att hitta personer som är kända och 
därmed har en stor skara fans eller följare. Kan företaget erbjuda deras kläder till denna 
person som i sin tur uppskattar kläderna och berättar detta för sina följare på sociala medier 
når företaget ut till sin målgrupp till en relativt låg kostnad. 	  
	  
En annan fråga vi lyfter i tabell 2 är ur marknadsförarens perspektiv och handlar om hur 
tidspress och butiksutseende påverkar konsumenternas köpbeslut. För att besvara denna fråga 
som uppstår för marknadsföraren ställer vi en fråga i enkäten som handlar om konsumenterna 
tycker det är viktigt att miljön runt om dem är lugn och harmonisk. Här svarar respondenterna 
med ett medelvärde på 3,60 som tyder på att de anser det är viktigt med en lugn och 
harmonisk miljö då de handlar kläder. Utifrån vårt resultat kan vi säga att det ska vara låg 
tidspress och ett harmoniskt butiksutseende för att stimulera försäljning. Det som blir svårt att 
tyda är vad som menas med lugn och harmonisk då olika konsumenter kan ha olika 
uppfattningar om vad det är. Det vi skulle rekommendera är att butikerna där 
premiumvarumärken säljs stimulerar till ett lugn genom att ha en dämpad belysning och inte 
ha några synliga klockor som stressar konsumenten. För att uppnå harmoni kan butiken se till 
att det är rymligt och lätt att röra sig så konsumenterna inte behöver trängas med andra. Detta 
är positivt eftersom butiken då har ett exklusivt utbud där inte vikten ligger på att visa upp så 
mycket som helst utan hålla en kontrollerad tillgänglighet som både bidrar till harmoni och 
ökar prestigen för konsumenten. 	  
	  
För att en marknadsförare ska kunna nå ut med sitt premiumvarumärke måste denne dela in 
marknaden i olika segment. Vi ser på vissa påståenden stora skillnader mellan de variabler vi 
har delat in våra respondenter i. Det blir därmed svårt att bara identifiera faktorer som 
påverkar alla typer av konsumenter som köper kläder från premiumvarumärken. Vissa 
faktorer är viktigare för yngre konsumenter som exempelvis att premiumvarumärken bör 
synas på sociala medier medan vi ser att konsumenter med hög inkomst är mer lojala till 
varumärken än vad andra konsumenter är. Däremot finns det några få faktorer som vi kan 
säga är viktiga för alla konsumenter. Något vi tidigare har nämnt är att kvalitet på kläderna är 
viktigt hos alla konsumenter och vi tolkar det som den viktigaste delen i produkten för att 
varumärket ska kunna upplevas som premium. Vi har tidigare nämnt att konsumenter som 
värderar prestige högt också är mer villiga att betala högre priser för kläder som upplevs vara 
prestigesymboler. Sammanfattningsvis gäller det då för företagen som säljer kläder som 
premiumvarumärken att kläderna har en hög modegrad, hög kvalitet och ett högt pris.	  
	  

7.4 Sammanfattande etisk diskussion	  
Att studera konsumenters attityd till varumärken och faktorer som påverkar dem i sitt 
köpbeslut är inte helt lätt. När de respondenter som deltagit i vår enkät svarat på våra frågor 
kan de ha svarat antingen helt ärligt, precis så som de själva är och beter sig eller så har de 
svarat på ett sätt som de själva önskar vara i denna typ av situation. När vi exempelvis frågat 
om lön, som av vissa anses vara en känslig fråga kan svaren inte ha speglat respondenterna i 
sig utan här kan önsketänk gjort att de fyllt i en annan inkomstnivå än den riktiga. Andra 
faktorer som ofta påverkar konsumenter är miljöfrågor. I dagens samhälle där miljön och 
frågor kring växthuseffekten är högst aktuell kanske respondenter här svarat på ett sätt som 
visar att miljön är av betydelse men i själva verket kanske inte bryr sig alls. Som vi också kan 
se har denna fråga inte fått något extremt svar åt något håll utan är i linje med svaren på 
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övriga frågor. Denna problematik med oärliga svar hoppas vi ha undvikt då vi klargjort att 
deltagandet har varit frivilligt och samtligt svar har hanterats anonymt. 	  
	  

8. Studiens bidrag och slutsats 
För att återkoppla till syftet med studien som är att identifiera faktorer som påverkar 
konsumenter att handla kläder från premiumvarumärken hade vi satt upp två delsyften som vi 
nu kommer att presentera. 	  
	  
Vårt första delsyfte handlar om att identifiera hur varumärket påverkar konsumenter vid köp 
av kläder från premiumvarumärken. Här ser vi i vårt resultat att faktorer så som att kläderna 
har hög kvalitet är av betydelse. Vi ser också att varumärkeslojalitet har betydelse för hur 
konsumenter väljer att konsumera. Att känna anknytning till ett varumärke är också något 
som respondenter anser är viktigt när de handlar kläder. 	  
	  
Vårt andra delsyfte handlar om att identifiera hur marknadskommunikation påverkar 
konsumenter vid köp av kläder från premiumvarumärken. Här ser vi en spridd fördelning i 
vilken kanal som anses vara viktigast. Därmed anser vi att premiumvarumärken bör arbeta 
med samtliga kanaler (TV, magasin, Internet och sociala medier) och utifrån den målgrupp de 
vänder sig till anpassa sin kommunikation utefter det. 	  
	  
Från vårt resultat kan vi acceptera två av våra sex hypoteser. Den första hypotesen vi 
fastställer är om det finns ett samband mellan att konsumenter som handlar kläder för att 
dämpa att de känner sig nere tycker det är viktigt att omgivningen tycker om deras kläder. 
Med ett p-värde på 0,027 kan vi säga att detta samband är statistiskt signifikant. 	  
	  
Den andra hypotesen vi kan acceptera är om det finns ett samband mellan att konsumenter 
som är lojala mot varumärken känner en anknytning till ett varumärke när de handlar kläder. 
Detta samband kan vi fastställa med ett p-värde på 0,000. 	  
	  
Huvudsyftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar konsumenter att handla 
kläder från premiumvarumärken. Detta syfte kan vi besvara då vi ser att följande faktorer 
påverkar våra respondenter att handla kläder från premiumvarumärken. Kläderna ska enligt 
denna studie hålla hög kvalitet, respondenterna vill känna varumärkeslojalitet och anknytning 
till varumärkena. Att ha en lugn och harmonisk butiksmiljö är också av betydelse när 
konsumenten väljer att handla kläder från premiumvarumärken. Vad omgivningen tycker om 
konsumenters kläder har också en påverkan på vad konsumenter väljer att handla. Vad gäller 
konsumentbeteendet kan vi se att det finns faktorer så som hur kunden upplever att 
butiksmiljön har betydelse. Majoriteten av våra respondenter tycker det är viktigt att det är 
lugnt och harmoniskt i butiken när de handlar. Vidare vill vi poängtera hur viktigt det är att 
kläderna håller en hög kvalitet eftersom det gör att konsumenterna är villiga att betala mer för 
premiumvarumärken än andra varumärken. 
 
Med denna studie har vi skapat en djupare förståelse för konsumentbeteende, varumärkesteori 
samt marknadskommunikation inom kategorin premiumvarumärken i klädbranschen. Som vi 
ser i vår empiri är hög kvalitet den viktigaste faktorn som ett varumärke ska förmedla. I 
marknadskommunikationen ser vi att marknadsföringskanal bör variera beroende på vilken 
målgrupp som ett företag eller varumärke vänder sig till. I konsumentbeteendet ser vi att 
sociala faktorer är av betydande roll och att konsumenter är måna om vad omgivningen 
tycker och tänker kring vilka kläder som konsumeras. Dessa faktorer hjälper oss att 
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identifiera hur våra valda teoriområden; varumärke, marknadskommunikation och 
konsumentbeteende har betydelse för hur premiumvarumärken påverkar konsumenter i deras 
köpbeslut.  
	  
Vår frågeställning som vi arbetat med under denna studie har varit: Vad påverkar 
konsumenter att handla från premiumvarumärken? Med grund i våra uppfyllda syften kan vi 
säga att premiumvarumärken påverkar konsumenter att handla kläder från deras 
premiumvarumärke genom att erbjuda en hög kvalitet, hög prestige och möjligheten till att 
skapa ett eget varumärke. 
 

9. Sanningskriterier 
Sanningsbedömningen handlar om att givet tillämpat angreppssätt ska relevanta 
sanningskriterier användas för att kunna bedöma måluppfyllelsen (Johansson-Lindfors, 1993, 
s. 160). Eftersom syftet med vår studie är att identifiera faktorer som påverkar konsumenten 
att handla kläder från premiumvarumärken vill vi med andra ord göra en avbildning av 
verkligheten. För att kunna skapa en så bra avbild som möjligt skriver Johansson-Lindfors 
(1993) att det är viktigt att forskarna till studien kan mäta det som avses att mätas, att 
forskarna kan genomföra mätningarna på ett så bra sätt som möjligt och att mätningarna i 
någon mening är allmängiltiga. För vår studie har vi valt att tillämpa sanningskriterierna 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, vilket också är de sanningskriterier som 
Johansson-Lindfors (1993) skriver om som användbara för att kunna bedöma om den 
kunskap eller teori som skapats är en bra avbild av verkligheten. Övergången mellan teori 
och empiri hör ihop med reliabilitet och validitet medan generaliserbarheten handlar om det 
är möjligt att applicera resultatet på hela populationen eller om det endast går att uttala sig om 
det urval som studien genomförts på (Johansson-Lindfors, 1993, s. 91-91, 107). 	  
	  
Reliabilitet handlar enligt Bryman (2011) om studiens resultat kommer bli samma om en 
liknande studie skulle genomföras en gång till eller om resultatet påverkats av slumpen. Vi 
ska alltså med reliabilitet ställa oss frågan om vi skulle få samma resultat vid ett nytt 
genomförande av studien. En faktor av reliabiliteten är stabilitet och handlar om resultatet 
över tid är stabilt så att resultatet från ett urval inte förändras (Bryman, 2011, s. 160). Denna 
faktor var något som vi i vår studie inte haft möjlighet att genomföra då uppsatsen skrivs och 
genomförs under en begränsad tid. En annan faktor som också ingår i reliabiliteten är intern 
reliabilitet som handlar om hur respondenternas svar på ett påstående är relaterat till deras 
svar på de andra påståendena (Bryman, 2011, s. 160). Den interna reliabiliteten i vår studie 
ser vi som god då vi med hjälp av statistiska tester kunnat mäta i vilken utsträckning 
respondenter tycker si eller så i olika påstående. Detta har vi kunnat se i påståenden som 
avsett att mäta samma faktorer och som vi därmed anser är pålitliga och följdriktiga. Den 
tredje och sista faktorn som Bryman (2011, s. 160) skriver ingår i reliabiliteten är 
internbedömarreliabilitet, vilket handlar om hur författarnas subjektiva tolkningar 
överensstämmer. För att kunna mäta detta krävs avancerad teknik och kunskap, vilket är 
något som vi författare inte har men vi anser inte detta är något problem för oss då vi 
genomfört studien tillsammans. 	  
	  
Validitet som också är ett av sanningskriterierna handlar om hur indikatorer som utformats 
för att mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet, vilket är den del av validiteten som 
kallas för mätningsvaliditet (Bryman, 2011, s. 162). Här ställer vi oss alltså frågan om denna 
studie verkligen mäter det syfte vi har, som är att identifiera faktorer som påverkar 
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konsumenter att handla kläder från premiumvarumärken. Kan vi säkerställa att vår enkät 
verkligen mäter detta syfte? Vi har för att uppnå en så hög validitet som möjligt för studien 
noggrant arbetat med vår operationalisering för att ha en bra grund för våra enkätfrågor då 
dessa hämtats från tidigare forskning. För att kunna avgöra om ett mått har en hög validitet är 
det en förutsättning att den också är reliabel. Dessa två, mätningsvaliditet och reliabilitet 
hänger ihop och avgör tillsammans den totala validiteten för studiens data (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 161). Eftersom vi anser att reliabiliteten i vår studie är hög, med grund i 
den interna reliabiliteten och vår mätningsvaliditet också är hög med tanke på att studien har 
grund i tidigare forskning påstår vi att den totala validiteten i denna studie är hög. 	  
	  
Huruvida vi kan generalisera vår studies resultat från vårt urval på hela populationen är något 
som Johansson-Lindfors (1993, s. 162) menar endast går att tillämpa om studien genomförts 
med ett sannolikhetsurval. Även om Johansson-Lindfors (1993, s. 162) menar att det aldrig 
går att garantera ett resultat då det exempelvis finns en risk för att det uppstått slumpmässiga 
fel. Vi kan alltså inte generalisera vårt resultat i denna studie eftersom vi använt oss av ett 
icke sannolikhetsurval, vilket inte är representativ för hela populationen. Vi har därmed bara 
möjlighet att uttala oss om resultatet för det urval som deltagit i studien. 	  
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10. Fortsatta studier  
Vi har i denna studie identifierat faktorer som påverkar konsumenter vid köp av kläder från 
premiumvarumärken. Eftersom studien genomförts under en begränsad tid och med 
begränsade resurser har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval som är ett icke-
sannolikhetsurval. Detta arbetssätt har gjort att resultaten inte gått att generaliseras för en 
population. För att kunna genomföra en studie inom detta ämne, där resultaten kan 
generaliseras över en population, rekommenderar vi därför att göra en mer omfattande 
kvantitativ studie där ett sannolikhetsurval används. 
 
Ett annat alternativ skulle vara att arbeta med en fokusgrupp för att identifiera vilka faktorer 
som påverkar konsumenterna. På detta sätt skulle vi kunna ta reda på hur konsumenterna 
agerar i grupp och vilka åsikter de har när de är tillsammans. Vi tror det skulle kunna bli 
intressanta diskussioner där det skulle vara tydligt vilka faktorer som är viktigast för att 
påverka konsumenter.  
	  
Det skulle vara intressant att genomföra en kvalitativ studie på detta område för att kunna få 
en djupare förståelse på för hur konsumenter tänker och agerar när de köper kläder från 
premiumvarumärken. Då några av våra frågor kan upplevas känsliga och därmed ge 
missvisande svar i en enkät skulle det vara lättare att motverka detta problem genom att träffa 
konsumenterna och försöka förstå deras svar på ett bättre sätt. På detta sätt skulle vi kunnat få 
fram ett annorlunda resultat som kanske skulle stämma överens mer med det aktuella 
beteendet istället för vad konsumenter vill att vi ska uppleva de som. 	  
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12. Bilagor	  
	  

Bilaga 1. Enkät 
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Figur 7. Enkät  
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Bilaga 2. Medelvärden enkätfrågor	  
	  
Tabell 34. Medelvärden enkät del 2 och 3.	  
Fråga	   Medelvärde	  
Q 1. Det är viktigt för mig att premiumvarumärken syns i magasin	   2,14	  
Q 2. Det är viktigt för mig att premiumvarumärken syns i TV	   1,96	  
Q 3. Det är viktigt för mig att premiumvarumärken syns på Internet	   2,64	  
Q 4. Det är viktigt för mig att premiumvarumärken syns på sociala medier, 
så som Facebook, Twitter eller Youtube.	  

2,54	  

Q 5. Jag har besökt/besöker sociala medier för att få information om 
varumärken	  

3,22	  

Q 6. Jag har gjort ett köpbeslut baserat på den information jag tagit del av 
på sociala medier	  

3,25	  

Q 7. För mig är det viktigt att jag upplever att de kläder jag handlar har en 
hög funktionalitet	  

4,52	  

Q 8. För mig är det viktigt att jag upplever att de kläder jag handlar har en 
hög kvalitet	  

5,00	  

Q 9. Jag känner en anknytning till ett varumärke när jag handlar kläder	   3,65	  
Q 10. Jag är lojal mot varumärken när jag handlar kläder	   3,39	  
Q 11. Ju högre pris ett varumärke har desto högre kvalitet har produkten	   3,05	  
Q 12. Det är lätt att hitta premium varumärken på rea	   3,31	  
Q 13. Jag handlar endast premiumvarumärken när de säljs på 
rea/utförsäljningar	  

2,73	  

Q 14. Det är viktigt för mig att premiumvarumärken är miljömässigt 
hållbara	  

3,35	  

Q 15. När jag handlar kläder är det viktigt att miljön runt mig är lugn och 
harmonisk	  

3,60	  

Q 16. Jag betalar gärna något mer för kläder för att få det bästa	   4,25	  
Q 17. När jag känner mig nere dämpar jag det genom att handla kläder	   2,14	  
Q 18. Det är viktigt för mig hur jag klär mig	   4,63	  
Q 19. Det är viktigt för mig att min omgivning tycker om mina kläder	   3,42	  
Q 20. Jag tycker att premiumvarumärken har högre kvalitet än andra 
varumärken	  

4,06	  

Q 21. Konsumtion av premiumvarumärken är det bästa sättet för mig att 
visa att jag har en egen stil	  

2,28	  

Q 22. Jag uttrycker mina värderingar genom att konsumera 
premiumvarumärken	  

2,28	  

Q 23. Jag reagerar positivt på premiumvarumärken	   3,58	  
Q 24. Premiumvarumärken är bra varumärken	   3,76	  
Q 25. Jag känner mig stolt när jag använder premiumvarumärken	   3,12	  
Q 26. Jag vill få uppmärksamhet från min omgivning när jag använder 
premiumvarumärken	  

2,53	  

Q 27. Jag köper bara kläder av premiumvarumärken	   2,27	  
Q 28. Om min inkomst ökar kommer jag konsumera mer kläder från 
premiumvarumärken	  

3,87	  

Q 29. Jag handlar bara kläder från välkända varumärken	   2,90	  
Q 30. När jag handlar kläder från premiumvarumärken glömmer jag mina 
problem	  

1,46	  
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Bilaga 3. Hypotesprövning 
	  
Tabell 35. Redogörelse för hypoteserna och deras p-värden.	  

Hypoteser	    
P-värde	  

 
Acceptera/förkasta	  

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan ålder och hur viktigt 
det är att  premiumvarumärken syns på sociala medier 
	  

0,222	   Förkasta	  

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan att konsumenter som 
tycker det är viktigt att de kläder de köper är av hög kvalitet bara 
köper kläder från premiumvarumärken 
	  

0,117	   Förkasta	  

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan att konsumenter som 
handlar kläder för att dämpa att de känner sig nere  tycker det är 
viktigt att omgivningen tycker om deras kläder 
	  

0,027	   Acceptera	  

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan att konsumenter som 
är lojala mot varumärken  känner en anknytning till ett 
varumärke när de handlar kläder 
	  

0,000	   Acceptera	  

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan konsumenter som 
endast handlar premiumvarumärken när de säljs på rea tycker att 
konsumtion av premiumvarumärken är det bästa sättet att visa att 
de har en egen stil 
	  

0,442	   Förkasta	  

Hypotes 6: Det finns ett samband mellan att konsumenter som 
tycker det är viktigt att premiumvarumärken är miljömässigt 
hållbara gärna betalar något mer för att få det bästa 
	  

0,745	   Förkasta	  
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Tabell 36. Hypotesprövning hypotes 1.	  
        
Hypotes 1. Det är viktigt för mig att ett premiumvarumärke syns på sociala medier så 

som Facebook, Twitter eller YouTube * Ålder Crosstabulation 
 

Det är viktigt för mig 
att 

premiumvarumärken 
syns på sociala medier 

så som Facebook, 
Twitter eller Youtube 

  Ålder Totalt 
  1 2 3 4  
1 Antal 21 72 24 26 143 

% 56,8% 74,2% 75,0% 72,2% 70,8% 
2 Antal 16 25 8 10 59 

% 43,2% 25,8% 25,0% 27,8% 29,2% 

 Totalt Antal 37 97 32 36 202 
  % 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tabell 37. Chi-två test hypotes 1.	  
    

Chi-två test hypotes 1 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,388a 3 0,222 
Likelihood Ratio 4,162 3 0,245 
Linear-by-Linear 
Association 

1,445 1 0,229 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,35.  

 
Tabell 38. Hypotesprövning hypotes 2.	  
        

Hypotes 2. För mig är det viktigt att jag upplever att de kläder jag handlar har en 
hög kvalitet * Jag köper bara kläder av premiumvarumärken Crosstabulation 

 
 
 

För mig är det viktigt 
att jag upplever att de 
kläder jag handlar har 

en hög kvalitet 

  Jag köper bara kläder från 
premiumvarumärken 

 
Totalt 

  1 2  
1 Antal 21 2 23 

% 13,2% 4,7% 11,4% 
2 Antal 138 41 179 

% 86,8% 95,3% 88,6% 
 Totalt Antal 159 43 202 
  % 100% 100% 100% 
	  
Tabell 39. Chi-två test hypotes 2. 	  
    

Chi-två test hypotes 2 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,456a 1 0,117 
Likelihood Ratio 2,926 1 0,087 
Linear-by-Linear 
Association 

2,444 1 0,118 

N of Valid Cases 202   
a.   1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,90.  
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Tabell 40. Hypotesprövning hypotes 3. 	  
        
Hypotes 3. När jag känner mig nere dämpar jag det genom att handla kläder * Det är 

viktigt för mig att min omgivning tycker om mina kläder Crosstabulation 
 
 
 

När jag känner mig 
nere dämpar jag det 

genom att handla 
kläder 

  Det är viktigt för mig att min 
omgivning tycker om mina kläder 

 
Totalt 

  1 2  
1 Antal 89 77 166 

% 13,2% 4,7% 82,2% 
2 Antal 12 24 36 

% 86,8% 95,3% 17,8% 
 Totalt Antal 101 101 202 
  % 100% 100% 100% 
 
Tabell 41. Chi-två test hypotes 3.	  
    

Chi-två test hypotes 3 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,867a 1 0,027 
Likelihood Ratio 4,946 1 0,026 
Linear-by-Linear 
Association 

4,43 1 0,028 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,00.  

	  
Tabell 42. Hypotesprövning hypotes 4.	  	  
        

Hypotes 4. Jag är lojal mot varumärken när jag handlar kläder * Jag känner en 
anknytning till ett varumärke när jag handlar kläder Crosstabulation 

 
 
 

Jag är lojal mot 
varumärken när jag 

handlar kläder 

  Jag känner anknytning till 
varumärken när jag handlar kläder 

 
Totalt 

  1 2  
1 Antal 75 27 102 

% 80,6% 24,8% 50,5% 
2 Antal 18 82 100 

% 19,4% 75,2% 49,5% 
 Totalt Antal 93 109 202 
  % 100% 100% 100% 
  
Tabell 43. Chi-två test hypotes 4.	  	  
    

Chi-två test hypotes 4 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 62,674a 1 0,000 
Likelihood Ratio 66,588 1 0,000 
Linear-by-Linear 
Association 

62,364 1 0,000 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,04.  
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Tabell 44. Hypotesprovning hypotes 5.	  
        

Hypotes 5. Jag handlar endast premiumvarumärken när de säljs på 
rea/utförsäljningar * Konsumtion av premiumvarumärken är det bästa sättet för mig 

att visa att jag har en egen stil Crosstabulation 
 
 
 
 

Jag handlar endast 
premiumvarumärken när 

de säljs på 
rea/utförsäljningar 

  Konsumtion av premiumvarumärken är 
det bästa sättet för mig att visa att jag 

har en egen stil 

 
Totalt 

  1 2  
1 Antal 113 26 139 

% 67,7% 74,3% 68,8% 
2 Antal 54 9 63 

% 32,3% 25,7% 31,2% 
 Totalt Antal 167 35 202 
  % 100% 100% 100% 
 
Tabell 45. Chi-två test hypotes 5. 	  
    

Chi-två test hypotes 5 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 0,591a 1 0,442 
Likelihood Ratio 0,608 1 0,436 
Linear-by-Linear 
Association 

0,588 1 0,443 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,92.  
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Tabell 46. Hypotesprövning hypotes 6.	  
        
Hypotes 6. Det är viktigt för mig att premiumvarumärken är miljömässigt hållbara * 

Jag betalar gärna något mer för kläder för att få det bästa Crosstabulation 
 
 
 

Det är viktigt för mig att 
premiumvarumärken är 
miljömässigt hållbara 

  Jag betalar gärna något mer för kläder 
för att få det bästa 

 
Totalt 

  1 2  
1 Antal 30 86 116 

% 55,6% 58,1% 57,4% 
2 Antal 24 62 86 

% 44,4% 41,9% 42,6% 
 Totalt Antal 54 148 202 
  % 100% 100% 100% 
 
Tabell 47. Chi-två test hypotes 6. 	  
    

Chi-två test hypotes 6 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 0,105a 1 0,745 
Likelihood Ratio 0,105 1 0,746 
Linear-by-Linear 
Association 

0,105 1 0,746 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,99.  
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Bilaga 4. Korstabell och Chi-två test	  
	  
Tabell 48. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Det är viktigt för mig att ett varumärke syns på sociala medier, så som Facebook, Twitter 
eller Youtube * Bostadsområde 

 
 

Det är viktigt för mig att ett 
varumärke syns på sociala 
medier, så som Facebook, 

Twitter eller Youtube. 

 Bostadsområde Totalt 
 1 2  

1 95 48 143 
2 26 33 59 

 Totalt 121 81 202 
 
Tabell 49. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 48)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,698a 1 0,003 
Likelihood Ratio 8,598 1 0,003 
Linear-by-Linear 
Association 

8,655 1 0,003 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,92. 

	  

	  

	  
Tabell 50. Korstabell 
	   	   	   	   	  

För mig är det viktigt att jag upplever att de kläder jag handlar har en hög kvalitet * 
Bostadsområde 

 
 

För mig är det viktigt att jag 
upplever att de kläder jag 

handlar har en hög kvalitet 

 Bostadsområde Totalt 
 1 2  

1 19 4 143 
2 102 77 59 

 Totalt 121 81 202 
 

Tabell 51. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 50)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 5,572a 1 0,018 
Likelihood Ratio 6,161 1 0,013 
Linear-by-Linear 
Association 

5,544 1 0,019 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,22. 
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Tabell 52. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Det är viktigt för mig hur jag klär mig * Bostadsområde 
 
 

Det är viktigt för mig hur jag 
klär mig 

 Bostadsområde Totalt 
 1 2  

1 27 7 34 
2 94 74 168 

 Totalt 121 81 202 
 

Tabell 53. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 52)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,479a 1 0,011 
Likelihood Ratio 6,973 1 0,008 
Linear-by-Linear 
Association 

6,447 1 0,011 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,63. 

 

 

 

 

Tabell 54. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Jag har besökt/besöker sociala medier för att få information om varumärken * Ålder 
 
 

Jag har besökt/besöker 
sociala medier för att få 

information om varumärken 

 Ålder Totalt 
 1 2 3 4  

1 11 51 21 24 107 
2 26 46 11 12 95 

 Totalt 37 97 32 36 202 
 

Tabell 55. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 54)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 12,796a 3 0,005 
Likelihood Ratio 13,060 3 0,005 
Linear-by-Linear 
Association 

10,609 1 0,001 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,05 

 
  



	   79 

Tabell 56. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Jag har gjort ett köpbeslut baserat på den information jag tagit del av på sociala medier * 
Ålder 

 
 

Jag har gjort ett köpbeslut 
baserat på den information 
jag tagit del av på sociala 

medier 

 Ålder Totalt 
 1 2 3 4  

1 15 47 16 26 104 
2 22 50 16 10 98 

 Totalt 37 97 32 36 202 
 
Tabell 57. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 56)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,357a 3 0,039 
Likelihood Ratio 8,613 3 0,035 
Linear-by-Linear 
Association 

7,151 1 0,007 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,52 

 
 
 
 
Tabell 58. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Jag är lojal mot varumärken när jag handlar kläder * Ålder 
 
 

Jag är lojal mot varumärken 
när jag handlar kläder 

 Ålder Totalt 
 1 2 3 4  

1 26 44 12 20 102 
2 11 53 10 16 100 

 Totalt 37 97 32 36 202 
 
Tabell 59. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 58)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,342a 3 0,025 
Likelihood Ratio 9,543 3 0,023 
Linear-by-Linear 
Association 

1,280 1 0,258 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,84 
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Tabell 60. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Om min inkomst ökar kommer jag konsumera mer kläder från premiumvarumärken * 
Ålder 

 
 

Om min inkomst ökar 
kommer jag konsumera 

mer kläder från 
premiumvarumärken 

 Ålder Totalt 
 1 2 3 4  

1 8 29 14 24 75 
2 29 68 18 12 127 

 Totalt 37 97 32 36 202 
 
Tabell 61. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 60)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 20,041a 3 0,000 
Likelihood Ratio 19,833 3 0,000 
Linear-by-Linear 
Association 

18,952 1 0,000 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,88 

 
 
 
 
Tabell 62. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Om min inkomst ökar kommer jag konsumera mer kläder från premiumvarumärken * 
Ålder 

 
 

Om min inkomst ökar 
kommer jag konsumera 

mer kläder från 
premiumvarumärken 

 Ålder Totalt 
 1 2 3 4  

1 8 29 14 24 75 
2 29 68 18 12 127 

 Totalt 37 97 32 36 202 
 
Tabell 63. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 62)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 20,041a 3 0,000 
Likelihood Ratio 19,833 3 0,000 
Linear-by-Linear 
Association 

18,952 1 0,000 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,88 
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Tabell 64. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Jag handlar bara kläder från välkända varumärken * Ålder 
 
 

Jag handlar bara kläder 
från välkända varumärken 

 Ålder Totalt 
 1 2 3 4  

1 29 64 15 25 133 
2 8 33 17 11 69 

 Totalt 37 97 32 36 202 
 
Tabell 65. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 64)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,913a 3 0,048 
Likelihood Ratio 8,727 3 0,050 
Linear-by-Linear 
Association 

1,527 1 0,217 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,93 

 
 
 
 
Tabell 66. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

När jag handlar kläder från premiumvarumärken glömmer jag mina problem * Ålder 
 
 

När jag handlar kläder från 
premiumvarumärken 

glömmer jag mina problem 

 Ålder Totalt 
 1 2 3 4  

1 32 97 30 31 190 
2 5 0 2 5 12 

 Totalt 37 97 32 36 202 
 
Tabell 67. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 66)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 14,000a 3 0,003 
Likelihood Ratio 17,752 3 0,000 
Linear-by-Linear 
Association 

0,851 1 0,356 

N of Valid Cases 202   
a.   3 cells (37,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,90 
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Tabell 68. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Det är viktigt för mig att min omgivning tycker om mina kläder * Månadsinkomst 
 
 

Det är viktigt för mig att min 
omgivning tycker om mina 

kläder 

 Månadsinkomst Totalt 
 1 2 3 4  

1 25 19 39 18 101 
2 25 19 22 15 101 

 Totalt 50 48 61 43 202 
 
Tabell 69. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 68)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,961a 3 0,047 
Likelihood Ratio 8,044 3 0,045 
Linear-by-Linear 
Association 

0,038 1 0,846 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,50 

 
 
 
 
Tabell 70. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Jag känner mig stolt när jag använder premiumvarumärken * Månadsinkomst 
 
 

Jag känner mig stolt när jag 
använder 

premiumvarumärken 

 Månadsinkomst Totalt 
 1 2 3 4  

1 24 31 45 26 126 
2 26 17 16 17 76 

 Totalt 50 48 61 43 202 
 
Tabell 71. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 70)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 7,944a 3 0,047 
Likelihood Ratio 7,975 3 0,047 
Linear-by-Linear 
Association 

2,800 1 0,094 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,18 
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Tabell 72. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Om min inkomst ökar kommer jag konsumera mer kläder från premiumvarumärken * 
Månadsinkomst 

 
 

Om min inkomst ökar 
kommer jag konsumera mer 

kläder från 
premiumvarumärken 

 Månadsinkomst Totalt 
 1 2 3 4  

1 8 16 24 27 75 
2 42 32 37 16 127 

 Totalt 50 48 61 43 202 
 
Tabell 73. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 72)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 22,117a 3 0,000 
Likelihood Ratio 22,884 3 0,000 
Linear-by-Linear 
Association 

22,825 1 0,000 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15,97 

 
 
 
 
Tabell 74. Korstabell	  
	   	   	   	   	  

Jag handlar bara kläder från välkända varumärken * Månadsinkomst 
 
 

Jag handlar bara kläder från 
välkända varumärken 

 Månadsinkomst Totalt 
 1 2 3 4  

1 37 37 34 25 133 
2 13 11 27 18 69 

 Totalt 50 48 61 43 202 
 
Tabell 75. Chi-två test på korstabell ovan (Tabell 74)	  
    

Chi-två test  
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 8,080a 3 0,044 
Likelihood Ratio 8,196 3 0,042 
Linear-by-Linear 
Association 

5,324 1 0,021 

N of Valid Cases 202   
a.   0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,69 
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Bilaga 5. One-Sample test	  
	  

Tabell 76. One-Sample Test	  
	   	   	   	   	   	   	  

One-Sample Test 
 Test Value = 3,5 

t df 
sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

1. Det är viktigt för 
mig att 
premiumvarumärken 
syns i magasin 

-14,592 201 0,000 -1,356 -1,54 -1,17 

2. Det är viktigt för 
mig att 
premiumvarumärken 
syns i TV 

-17,701 201 0,000 -1,535 -1,71 -1,36 
 

3. Det är viktigt för 
mig att 
premiumvarumärken 
syns på internet 

-7,370 201 0,000 -0,861 -1,09 -0,63 

4. Det är viktigt för 
mig att 
premiumvarumärken 
syns på sociala medier 
så som, Facebook, 
Twitter, Instagram 
eller Youtube 

-8,568 201 0,000 -0,960 -1,18 -0,74 

5. Jag har 
besökt/besöker sociala 
medier för att få 
information om 
varumärken 

-2,229 201 0,027 -0,282 -0,53 -0,03 

6. Jag har gjort ett 
köpbeslut baserat på 
den information jag 
tagit del av på sociala 
medier 

-1,932 201 0,055 -0,248 -0,50 0,01 

7. För mig är det 
viktigt att jag upplever 
att de kläder jag 
handlar har en hög 
funktionalitet 

11,095 201 0,000 1,025 0,84 1,21 

8. För mig är det 
viktigt att jag upplever 
att de kläder jag 
handlar har en hög 
kvalitet 

18,036 201 0,000 1,495 1,33 1,66 

9. Jag känner en 
anknytning till ett 
varumärke när jag 
handlar kläder 

1,366 201 0,174 0,149 -0,07 0,36 
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10. Jag är lojal mot 
varumärken när jag 
handlar kläder 

-0,937 201 0,350 -0,109 -0,34 0,12 

11. Ju högre pris ett 
varumärke har desto 
högre kvalitet har 
produkten 

-4,240 201 0,000 -0,446 -0,65 -0,24 

12. Det är lätt att hitta 
premiumvarumärken 
på rea 

-2,022 201 0,044 -0,188 -0,37 0,00 

13. Jag handlar endast 
premiumvarumärken 
när de säljs på 
rea/utförsäljningar 

-7,408 201 0,000 -0,767 -0,97 -0,56 

14. Det är viktigt för 
mig att 
premiumvarumärken 
är miljömässigt 
hållbara 

-1,346 201 0,180 -0,153 -0,38 0,07 

15. När jag handlar 
kläder är det viktigt att 
miljön runt mig är 
lugn och harmonisk 

0,974 201 0,331 0,104 -0,11 0,31 

16. Jag betalar gärna 
något mer för kläder 
för att få det bästa 

7,946 201 0,000 0,752 0,57 0,94 

17. När jag känner mig 
nere dämpar jag det 
genom att handla 
kläder 

-13,077 201 0,000 -1,356 -1,56 -1,15 

18. Det är viktigt för 
mig hur jag klär mig 12,771 201 0,000 1,129 0,95 1,30 

19. Det är viktigt för 
mig att min omgivning 
tycker om mina kläder 

-0,849 201 0,397 -0,084 -0,28 0,11 

20. Jag tycker att 
premiumvarumärken 
har högre kvalitet än 
andra varumärken 

5,882 201 0,000 0,559 0,37 0,75 

21. Konsumtion av 
premiumvarumärken 
är det bästa sättet för 
mig att visa att jag har 
en egen stil 

-13,087 201 0,000 -1,223 -1,41 -1,04 

22. Jag uttrycker mina 
värderingar genom att 
konsumera 
premiumvarumärken 

-12,225 201 0,000 -1,218 -1,41 -1,02 

23. Jag reagerar 
positivt på 
premiumvarumärken 

0,778 201 0,438 0,079 -0,12 0,28 

24. 
Premiumvarumärken 
är bra varumärken 

2,800 201 0,006 0,262 0,08 0,45 
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25. Jag känner mig 
stolt när jag använder 
premiumvarumärken 

-3,411 201 0,001 -0,376 -0,59 -0,16 

26. Jag vill få 
uppmärksamhet från 
min omgivning när jag 
använder 
premiumvarumärken 

-8,732 201 0,000 -0,965 -1,18 -0,75 

27. Jag köper bara 
kläder av 
premiumvarumärken 

-11,198 201 0,000 -1,228 -1,44 -1,01 

28. Om min inkomst 
ökar kommer jag 
konsumera mer kläder 
från 
premiumvarumärken 

3,239 201 0,001 0,366 0,14 0,59 

29. Jag handlar bara 
kläder från välkända 
varumärken 

-5,345 201 0,000 -0,599 -0,82 -0,38 

30. När jag handlar 
kläder från 
premiumvarumärken 
glömmer jag mina 
problem 

-27,278 201 0,000 -2,045 -2,19 -1,90 
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