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Sammanfattning  
 
Enligt en artikel i Svenska Dagbladet tjänar svenskar mer pengar, samtidigt har konsumtionen 
ökat och sparandet minskat. Framförallt har lyxkonsumtion i storstäderna ökat. En bransch 
som fått ett uppsving av försäljningen är jeansbranschen. Byxan är numera ett universellt 
plagg som kan bäras vid de flesta tillfällen. De har även kommit att bryta prisgränserna och en 
ny lyxigare marknad har etablerats. Det går inte längre att tydligt veta vem som använder en 
viss sorts jeans, då mindre bemedlade konsumenter inte nödvändigtvis handlar billigare jeans 
längre. Konsumtionen av lyxigare märken från nischade aktörer ökar, samtidigt som de stora 
klädkedjorna svarar med egna satsningar på jeans. Utbudet har blivit mycket större och 
varierat vilket innebär att kunderna har fler alternativ att välja mellan. Att konsumtionen ökar 
och att branschen segmenterats mellan flera olika aktörer säger dock ingenting om hur 
konsumtionen fördelas mellan kunderna eller vad som är den bakomliggande orsaken till 
jeansens framgång.  
 
Genom tiderna är det många som haft synpunkter på hur man kan dela in konsumenterna och 
vilka kriterier som ska användas. I en aktuell artikel (2005) för tidskriften International 
Journal of Clothing Science and Technology har Ann Priest efter en studie kring konsumtion i 
Storbritannien delat in alla modekonsumenter i endast fyra kategorier. Dessa kategorier 
baseras på huruvida konsumenterna tycker att trender och mode är viktigt eller ej. Detta 
väckte vår nyfikenhet att studera ämnet närmare. 
  
Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska marknaden samt försöka ta reda på orsaken till 
dess förändringar och trenders betydelser. Utifrån syftet ställer vi frågan varför 
jeansmarknaden ser ut som den gör. För att kunna uppfylla syftet har segmenteringsteorier 
från Smith (1956), Söderlund (1998) och Priest (2005) används. Segmenteringsteorierna delar 
in konsumenter i olika grupper med gemensamma variabler för att ge en enklare bild av 
konsumentmarknaden. De mönster i beteenden som går att finna utifrån teorierna kan ge en 
förklaring till jeansens uppsving på marknaden. Tillvägagångssättet för att ta reda på hur 
marknaden ser ut har varit att göra en enkätundersökning i Stockholm. 120 enkäter ingick i 
undersökningen och resultatet sammanställdes i datorprogrammet SPSS.  
 
Analysen visar hur konsumtionen fördelas mellan olika grupper. I analysen framkommer att 
majoriteten av respondenterna inte bryr sig så mycket om trender och mode utan hellre 
handlar jeans som passar den egna personligheten.   
 
Resultatet visar att det inte är köpbeteendet, utan uppfattningen om den egna personligheten 
som har givit jeans ett uppsving på marknaden. Trender har inte särskilt stor betydelse för 
konsumenterna. Jeans har istället ett stort personligt värde, vilket kan vara förklaringen till att 
jeans har blivit så populära. 
 
Slutsatsen av analysen är att jeanskonsumenter vill vara individuella samtidigt som de 
använder lika märken på liknande sätt. Trots jeansens relativa enkelhet uppfattar 
konsumenterna att plagget ger ett uttryck för deras personliga stil. Konsumenternas strävan 
efter individualitet i kombination med att jeans är ett enkelt basplagg har skapat ett stort 
utrymme för många nya och originella jeansmärken. Vi tror att många personer är övertygade 
om att de handlar efter personligheten men att de egentligen är influerade av andra personer 
eller av annan påverkan från marknaden (reklam, media och den klädstil som finns tillgänglig 
i handeln). 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

”Aldrig har vi shoppat som nu.” Så skriver Anna Lagerblad i en artikel i Svenska Dagbladet, 
januari 2006 (Lagerblad, 2006). Enligt artikeln tjänar många svenskar mer pengar än 
någonsin, samtidigt som konsumtionen ökat och sparandet minskat. Svenskar har, enligt 
artikeln, börjat slösa mycket mer pengar på lyxkonsumtion som designerkläder, platt-TV, 
mobiltelefoner, finare vardagsmat och resor. Fenomenet med shopping och lyxkonsumtion 
syns framförallt i storstäderna. Vi lånar till att konsumera och vårt ändrade beteende har 
bidragit till en utbudsexplosion (ibid). I artikeln står det också att vi inte bara shoppar mer 
utan även dyrare varor. Människor identifierar sig med varumärken och de med mindre 
pengar sneglar på högre samhällsklassers konsumtionsvanor för att försöka efterlikna dessa 
och känna sig mer lyxiga. Anneli Ståhlberg är socialantropolog och håller på att skriva en 
doktorsavhandling om lyxkonsumtion. Hon berättar i artikeln att medelklassen i Sverige alltid 
sneglat på överklassen. Det nya är att även arbetarklassen börjat göra det. Att klä sig i ett visst 
lyxmärke blir ett sätt att identifiera sig. Sociologiprofessorn Juliet Schor (1998) skrev enligt 
artikeln om fenomenet i USA redan på 1990-talet i sin bok ”The overspent American”. Enligt 
Schor (1998) har vi börjat snegla allt högre upp i samhällshierarkin och jämföra vår livsstil 
med personer med betydligt flottare liv än vi själva har. Hon anser sig se en förklaring till 
fenomenet i TV-tittandet. Övre medelklass och överklass skildras och blir på så vis en 
inspiration. Enligt Anneli Ståhlberg förmedlar TV-serier som till exempel Sex and the city en 
livsstil med shopping som fler drömmer om (Lagerblad, 2006).  
 
En bransch som har fått en uppåtsving den senaste tiden är jeansbranschen. Från att ha varit 
en arbetarbyxa med rötter från guldruschen i San Francisco på 1840-talet har jeansen efter 
millennieskiftet fått helt nya användningsområden och märken. De förekommer idag i de 
flesta former och bärs vid de flesta tillfällen. De har även kommit att bryta alla prisgränser 
och en ny lyxigare marknad har etablerats. Den gamla marknaden har segmenterats och 
splittrats i flera små nischade marknader bestående av mindre, ofta dyrare jeansmärken. 
(Expresstextile, 2006) I en artikel för Skandinaviens modebranschtidning Habit skriver Pelle 
Andersson (2005) om det ökade jeansbegäret. Försäljningen av jeans ökar i Sverige. Det säljs 
13,4 miljoner par varje år och försäljningen har ökat fem år i rad. De senaste tio åren har den 
ökat så mycket som 73 %. Dessutom skriver Pelle Andersson att lyx- jeansen (för 2000 kr och 
mer) fortfarande ökar i antal och att inget tyder på att efterfrågan ska avta. Ökningen av 
antalet jeans kan däremot inte endast härröras till lyx- jeansens ökning utan även till de stora 
aktörernas satsning på jeans (Andersson, 2005).  
 
I Sverige säljs fortfarande flertalet jeans i de stora klädkedjorna. Enligt en 
konsumentundersökning presenterad i Skandinaviens modebranschtidning HABIT är 
försäljningen av jeans i Sverige fördelad som i diagram 1.1. Undersökningen i diagrammet 
representerar Sveriges hushåll och siffrorna representerar inte endast denimjeans utan även 
manchester och övriga långbyxor med minst två av dessa kriterier uppfyllda: myntficka, 
påsydda bakfickor, dubbelsöm på benet eller okskärning bak.(Andersson, 2005)  
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Diagram 1.1 Visar fördelningen av jeans - försäljning i Sverige 2005 (Källa: Habit 2005:14) 

 
Majoriteten av jeans säljs i större kedjor. Fackhandelskedjor och varuhus står för den största 
marknadsandelen med 49.5%. Fristående fackhandel (alla större kedjor samt NK och Åhléns) 
står för 17.6% av marknadsandelen, medan jeanskedjor som JC, Carlings, Solo, Gul & Blå, 
Diesel, Levis Store har 9.2% av marknaden. Övriga kanaler, såsom postorder, stormarknader, 
sportaffärer, torghandel och grossistföretag har en mindre andel av marknaden. Levis och Lee 
är de största enskilda jeans leverantörerna. (Andersson, 2005) 
 
Drygt 40 % av totala jeansmarknaden består av lågprisjeans under 200 kr. Den låga siffran 
beror framförallt på att försäljning av barnjeans drar ner snittpriset. Karin Itzel, projektledare 
på Gfk Sverige Ab säger i HABIT (2005:14 s.23) att anledningen till att exempelvis Fornarina 
och Nudie inte har så höga andelar är att de inte har speciellt bred distribution. Hon menar att 
andelssiffrorna skulle se annorlunda ut om undersökningen hade gällt endast 
storstadsregionerna och en begränsad åldersgrupp på till exempel 15-30 år. (Andersson, 2005) 
 
Att konsumtionen ökar och att branschen segmenterats mellan flera olika aktörer säger dock 
ingenting om varför konsumtionen har ökat eller hur den fördelas mellan konsumenterna. 
  
Konsumenter har under en lång tid klassificerats in i olika grupper. Ofta delas konsumenterna 
upp utifrån personliga egenskaper som ålder, kön samt efter den fysiska omgivningen, 
exempelvis klimat eller geografi. Det har dock uppstått lite olika syn på, efter vilka kriterier 
som konsumenterna ska indelas. I en artikel för tidskriften International Journal of Clothing 
Science and Technology har Ann Priest (2005) valt att minska antalet kundsegment till fyra 
kategorier. Detta har hon gjort genom att utgå från modekonsumenter i Storbritannien. 
 

1.2 Problemformulering 

Jeans är ett plagg som ökar i försäljning och dess marknad har på senaste tiden genomgått 
stora förändringar i och med introduktionen av många nya märken (Andersson, 2005, 
Expresstextile, 2006). Konsumenter med mindre plånböcker handlar inte nödvändigtvis 
billigare jeans längre (Lagerblad, 2004). Utbudet har blivit mycket större och kunderna har 
fått fler alternativ att välja mellan. Jeans är inte längre ett klädesplagg som förknippas med 
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arbetare och lägre klasser utan har blivit ett trendigt plagg som kan kosta tusenlappar 
(Andersson, 2005).  
 
De förändringar som marknaden har genomgått har väckt en nyfikenhet hos oss och en vilja 
att ta reda på varför just marknaden för jeans har lyckats få ett så stort uppsving. Vi undrar 
hur jeans rätt plötsligt kan ha ökat så dramatiskt i urval prisklasser och märken, och blivit ett 
klädesplagg som majoriteten av befolkningen använder. 
  

1.3 Syfte  

Dagens jeansmarknad är stor och komplex, med många olika konsumenter samt ett brett 
utbud av märken och prisklasser. Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska marknaden samt 
försöka ta reda på orsaken till dess förändringar och trenders betydelse.   
  
För att kunna uppfylla syftet måste vi ta reda på hur marknaden verkligen ser ut och hur 
konsumenterna beter sig. Vi ska med hjälp av segmenteringsteorier skapa en bild av 
marknaden och finna mönster i beteenden som kan ge en förklaring till marknadens uppsving.  
 
Gamla som nya segmenteringsteorier säger att marknaden går att dela in i olika grupper med 
gemensam smak, stil och behov (Smith 1956, Söderlund 1998). Priest (2005) har utvecklat en 
ny teori som delar in konsumenter efter hur mycket trender, och priser påverkar vad de köper 
för kläder. Teorin gör gällande att enbart fyra grupper existerar och ger därmed en förenklad 
bild av hur konsumenter beter sig och hur det verkligen ser ut på marknaden. Orsaken till 
jeansens ökade betydelse kan förklaras med hjälp av teoriernas förmåga att segmentera och 
finna gemensamma nämnare i beteendet. 
 

1.4 Frågeställningar 

Utifrån syftet, att kritiskt granska marknaden och försöka ta reda på orsaken till dess 
förändringar och trenders betydelse har vi ställt följande fråga som vi ämnar besvara:  
 
Varför ser jeansmarknaden ut som den gör? 
 

1.5 Perspektiv  

Uppsatsen kommer att anta både ett företagsperspektiv och ett kundperspektiv eftersom olika 
delar eller moment i undersökningen kräver olika perspektiv.  
 
Vi kommer att anamma ett kundperspektiv i empirin eftersom metoden innebär att vi kommer 
att undersöka kunders konsumtionsbeteende. Undersökningen av marknaden bör därmed 
genomsyras av en så verklig bild av marknaden som möjligt. Det är viktigt att vi ser 
användningen av jeans utifrån kundernas perspektiv för att förstå hur dessa tänker och 
slutligen kan svara på frågan varför marknaden ser ut som den gör. Vi kan inte ge svar på 
frågan om vi inte förstår vad jeans har för betydelse för konsumenterna. 
 
Samtidigt som undersökningen är beroende av ett kundperspektiv kommer vi att ha stark 
anknytning till företagsperspektiv. Detta då vi ska undersöka hur marknaden är segmenterad 
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för att skapa en verklig bild av konsumenterna. Segmentering är i grund och botten ett 
strategiskt sätt för företag att nå sina mål. Rätt målgrupp ska nås på bästa möjliga sätt. 
Teorierna är de delar av uppsatsen som främst domineras av ett strategiskt synsätt medan 
empirin baseras på ökad förståelse av konsumtionsbeteendet på marknaden.   
 

1.6 Avgränsningar 

Vi har avgränsat vår undersökning för att ämnet vi valt inte skulle omfatta mer än vad vi har 
tid och resurser att undersöka. Då det finns väldigt många olika inriktningar inom 
segmentering har vi valt att fokusera på Smiths ursprungliga artikel om segmentering (Smith 
1956) och på Söderlunds beskrivning av hur man praktiskt delar upp konsumenterna i 
kategorier (Söderlund 1998). Vi tar även hjälp av Priest teori om konsumentgrupper (Priest 
2005) då den är aktuell och inriktad på just mode. 
  
Uppsatsen kommer att fokusera på konsumtion i Stockholmsområdet eftersom vi har 
resursbegränsningar men också av personligt intresse av att förstå den egna omgivningen. Vi 
har även valt att begränsa gruppen respondenter till åldrarna 16-36 år.  
 
Uppsatsen kommer inte att behandla marknadsföringsstrategier eller reklamutformning. Vi 
kommer inte heller att gå djupare in på demografiska och nationalekonomiska aspekter av 
konsumtionen, eftersom det skulle bli alldeles för omfattande för en magisteruppsats på 10 
poäng.  
 
Övriga avgränsningar gällande metoden vi valt finns att läsa i metodkapitlet.  
 

1.7 Disposition 

Vi har valt att göra en kort beskrivning av uppsatsens kapitel för att underlätta för läsaren.  

Uppsatsen börjar med en beskrivning av metoden i kapitel 2. Här redogör vi vilken 
vetenskapssyn vi har, våra förväntningar, men även vårt tillvägagångssätt och hur vi har gjort 
urvalet för studien. I metoden granskar vi också direkt vårt val och redogör för vad det finns 
för nackdelar och möjliga förväntningar.  
 
I kapitel 3 klargörs vilka segmenteringsteorier undersökningen grundas på. Vi visar hur man 
kan göra indelningar i olika kategorier men också hur situationen kan påverka människors val 
av klädsel. Vi avslutar kapitlet med att avgränsa teorin till den referensram vi kommer att 
använda oss av i analysen.  
 
I kapitel 4 redovisas empirisk data som är relevant för undersökningen. Tabeller och diagram 
används för att ge läsaren en tydligare blick av det empiriska materialet som samlats in.  
  
Kapitel 5 kopplar samman alla kapitel i en analys. Resultatet av analysen presenteras under 
rubriken resultat.  
 
I kapitel 6 redogör vi vad vi har kommit fram till och vad vi drar för slutsatser av 
undersökningen. Därefter diskuteras intressanta observationer vi gjort under arbetets gång.   
 
Vi avslutar i kapitel 7 med rekommendationer till fortsatt forskning inom ämnet.   
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I kapitel 8 finns en källförteckning. 
 
Bilagor med information finns längst bak i uppsatsen.  
 

1.8 Begreppsdefinitioner 

För att underlätta läsandet har vi beskrivit några begrepp som dyker upp i texten. 

CAD-modellen 
En segmenteringsmodell där kategorierna redan från början är givna. I CAD-modellen nämns 
tre olika personligheter, nämligen aggressive, compliant och detached. Dessa är alla sociala 
personligheter som man kan vara. Aggressive ser livet som en tävlan där det gäller att visa 
andra hur duglig man är. Compliant är en person som gärna vill tillhöra en grupp och som 
söker gemenskap med andra. Detached är däremot de som betonar självständighet och 
oberoende i förhållande till andra. Den bakomliggande variabeln är med andra ord ”hur man 
vill vara i förhållande till andra”. Dessa egenskaper har betydelse då marknadsförare riktar sig 
till konsumenterna. (Söderlund 1998 s.134) 
 
Jeans 
Jeans är sydda av ett tyg som kallas denim. Denim är ett bomullstyg som vävs av garn på två 
olika ledd. Det ena garnet är indigofärgat och det andra är vitt. När jeans slits och blir ljusare 
är det indigofärgen som har nötts bort. När vi talar om jeans i uppsatsen så menar vi jeans av 
denim tyg. Jeans kan alltså innefatta alla färger och modeller av byxor som består av denim- 
tyg. (Eriksson 2006) 
 
Konsumtion 
Ordet konsumtion betyder förbrukning och användning (Walter 1991). Konsumtion är den 
slutliga förbrukningen av varor (Ekonomiskt ABC, 1997). När vi använder ordet konsumtion i 
uppsatsen så syftar vi till användning/förbrukning i en bemärkelse som innefattar vad man 
använder och har köpt. Ordet omfattar därmed även vad man väljer att handla eftersom det är 
grunden för vad man använder eller ”konsumerar”. 
 
Mode 
Mode är synonymt med sätt, metod, form, uttryckssätt, levnadssätt, bruk och stil (Nordstedts 
ordbok 1994). Ordet mode syftar till att beskriva den stil som är inne och som man kan 
förvänta sig just nu/vid en tidpunkt (www.answers.com).  
 
Priest begrepp 
Priest (2005 s.259-263) tar i sin artikel ”Uniformity and differentiation in fashion” upp 
begreppet UK (London) style. Detta begrepp är samma som det vi kallar Stockholm stil eller 
Sthlm stil i resten av uppsatsen. Vi ändrar namn på begreppet av den anledningen att vår 
undersökning görs i Stockholm. Begreppet Stockholm/Sthlm stil ska ha samma innebörd som 
UK (London) style, men innefattar istället för modet i London det som råder i Stockholm. 
Anledningen till att vi inte håller oss till en begreppsöversättning och har med en förkortning 
(Sthlm) är att vi inte fick plats med ordet i till exempel tabeller. 
 
Segmentering 
Segmentering innebär att man delar upp individer i grupper och/eller undergrupper utifrån 
specifika egenskaper. Dessa individer förväntas vara så lika varandra som möjligt och helst 

http://www.answers.com/
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bli tillfredställda av samma erbjudanden (Söderlund 1998, s.18). När vi använder ordet 
segmentering eller segmenteringsmöjligheter innebär det förmågan att hitta grupper med 
liknande beteendemönster vad gäller konsumtion.   
 
Stil 
Stil beskriver hur något är uttryckt eller gjort. I modesammanhang kan ordet ”style” beskriva 
hur en person uttrycker sig i form av kläder, accessoarer, smink eller hår. En stil kan uttrycka 
något som karaktäriserar en viss person, en grupp av människor eller en viss period. Det är 
kombinationen av olika utmärkande detaljer som är en stil och som karaktäriserar en person, 
en grupp eller en tidsperiod. Stilen representerar därmed sitt sammanhang och är djupare 
rotad än de detaljer den utgör (www.answers.com). Stil betyder: stilart, framställningssätt, 
typ, sort, utförande, mönster, utseende, tideräkning, utforma, forma (Nordstedts ordbok 1994). 
 
Trender 
En trend är den generella riktning som något tenderar att röra sig mot. Exempelvis kan aktörer 
i modebranschen se tecken på och identifiera nya trender som är på gång (till exempel långa 
shorts), dra nytta av kunskapen och satsa på rätt sortiment i god tid. Ofta kan man höra i 
modereportage om olika trender som kommer i nästa säsong. Detta antagande är då baserat på 
tecken som andra marknader har visat och som är på gång även i den omtalade marknaden. 
Aktörer skådar en förändring som blir alltmer vanlig. Trender kan vara både långa och korta. 
(www.answers.com) 
 
VALS-modellen 
En segmenteringsmodell som i detalj anger olika kategorier i förväg. Namnet är en 
förkortning av orden ”values” och ”lifestyles”, eftersom värderingar och livsstil är centrala 
variabler. I modellen nämns åtta kategorier. Actualizers, fullfilleds, achievers, experiencers, 
believers, strivers, makers och strugglers. Man utgår från dessa kategorier, samlar in 
information från kunderna i form av variablerna värderingar och livsstil för att till sist låta en 
beslutsregel allokera i vilken kategori kunderna hör hemma. (Söderlund 1998 s.134) 
 

http://www.answers.com/
http://www.answers.com/
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2 Metod 

2.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsens ämne var inte självklart för oss vid starten på terminen. Däremot begränsade vi 
ganska snabbt vår fokus på ämnesområdet konsumtion och fysiska produkter och vi började 
forska kring detta område. Forskningen bestod huvudsakligen av att studera vetenskapliga 
artiklar, nyhets- och branschtidningar samt böcker. Studierna har framförallt genomförts på 
Stockholms Universitet där vi har stor tillgång till både databaser, tidningar och böcker. 
Utöver forskningen på skolan har vi fingranskat och sökt efter aktuella artiklar i dagstidningar 
och modemagasin samt varit uppmärksamma på vår omgivning i vardagen.  
 
Relativt tidigt fann vi ett intresse i jeansbranschen då vi fann många artiklar om jeans och 
därför att vi själva har observerat en förändring i användandet av jeans på marknaden. Vi 
studerade jeansbranschen och försökte ta reda på varför den ser ut som den gör. För att få en 
överblick över marknaden kontaktade vi några stora och några små företag i Sverige, först 
genom telefon, men sedan även via e-post (Se frågorna i bilaga 1.). Vi läste även 
årsredovisningar och läste på företags hemsidor för att finna den information vi sökte. Tanken 
var att samla in information om olika jeansföretag, vilka märken de säljer, hur mycket jeans 
de säljer samt hur stor omsättning jeans står för. Dessa siffror ville vi jämföra med varandra i 
ett eller flera diagram för att se ifall något företag stack ut nämnvärt från de andra. Problem 
uppstod dock då det visade sig svårt att ta reda på exakt hur stor del av omsättning och dylikt 
som jeansen stod för och hur mycket som kringprodukterna stod för. En del företag hade inte 
tid och möjlighet att ta fram denna information och två företag valde av sekretesskäl att inte 
svara. Vi hade ställt frågor som konkurrensmässigt var för känsliga för företagen att svara på. 
Detta resulterade i att vi inte hade samma information från tillräckligt många företag för att 
kunna göra en relevant jämförelse. När vi insåg detta och dessutom fann en aktuell och 
intressant artikel om kundsegmentering av modekonsumenter växte en ny mer kundfokuserad 
frågeställning fram. För att få ett så brett underlag som möjligt valde vi att genomföra en 
enkätstudie med mål att kunna urskilja om det finns några konsumtionsmönster som kan vara 
grund för den förändring marknaden genomgått.  
 
Uppsatsen utgår från existerande teorier, och utformar en hypotes/frågeställning där vi frågar 
oss varför marknaden för jeans har blivit så stor och stark. Därefter formas en 
undersökningsmetod utifrån teorierna för att ta reda på hur marknaden ser ut och därmed 
ifrågasätts delvis teoriernas relevans på dagens klädmarknad (Bryman 2004 s.20-22). Intresset 
i att se hur marknaden kan indelas grundas på den fördel som en bild kan ge när orsaken till 
förändringarna ska förklaras. Ett tydligt beteende som domineras av konsumenterna kan vara 
orsak till varför de handlar jeans och varför jeansen har blivit så populära.  
 

2.2 Vetenskapssyn  

Vår egen vetenskapssyn har stor betydelse för uppsatsens utformning och resultat. Det vi tror 
på styr givetvis vårt val av metod. Uppsatsen kommer delvis att vara beroende av våra 
tolkningar som i sin tur har sin grund i vår bakgrund och våra erfarenheter.  
 
Tolkning är en nödvändighet för oss, eftersom frågan vi ställer, inte kan förklaras genom att 
endast presentera alla statistiska samband. Vi behöver tolka innebörden i de svar vi fått för att 
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kunna dra en slutsats och försöka förklara orsaken till förändringen som har skett (Bryman 
2004 s.370). Tolkning gör det möjligt för oss att göra undersökningen mer komplett genom att 
vi tillåts göra tolkningar där vi saknar svar (Gustavsson 2003 s.13). 
 
Eftersom vi påverkas av utomvetenskapliga värderingar genom att vi måste tolka mycket av 
det som vi gör går det inte att vara reliabel, ha hög validitet och vara objektiv (Wallèn 1996 
s.27). När man som forskare tolkar sina resultat kan dessa oftast inte generaliseras utan är 
beroende av en unik situation. Som forskare kan man då inte hävda nya lagar och teorier utan 
endast skapa intresse och/eller större förståelse för ett fenomen (Gustavsson 2003 s.14). Detta 
är vi väl medvetna om.    
 
Undersökningen som vi genomför är unik och kommer antagligen inte att ge exakt samma 
resultat om den genomförs på nytt. Dessutom är den inte helt objektiv eftersom vi måste 
förhålla oss till ett tolkningssätt som är grundat på våra erfarenheter och uppfattningar. 
(Wallèn 1996 s.27) 
 
Trots att vi måste tolka mycket i vår undersökning grundas inte enkätundersökningen endast 
på frågor som behöver tolkas utan en del av innehållet är exakt fakta om respondenterna där 
mätningar inte är svåra att göra. (ibid)  
 

2.3 Enkätundersökning 

Vår frågeställning sätter grunden för vilken metod som skall användas. Vi måste göra en 
större kundundersökning för att få en bild av konsumentmarknaden i Stockholm och kunna 
svara vad det är som gör att marknaden för jeans har blivit så stark.   
 
Eftersom vi bör få svar från ett antal personer har vi valt att genomföra en enkätundersökning 
(Bilaga 2). För vår del innebär undersökningen således att vi vill få siffror på sambandet 
mellan köpbeteende (märke, pris, användningsområde) och variabler som beskriver individen 
(ålder, kön, bostadsområde, inkomst). Siffrorna är lätta att kombinera och sammanställa med 
dataprogrammet SPSS. Vi vill hitta samband i kvantitativa termer framförallt därför att vi 
anser att det är det enklaste sättet att dela in marknaden. Med denna metod kan vi på ett 
snabbt sätt få information om marknaden och enkäten tillåter människor att vara anonyma. 
(Sverke 2004 s.47-49)  
 

2.3.1 Urval  
Undersökningen vi ämnar genomföra är begränsad av både tid och resurser och måste därför 
begränsas genom ett urval (Bryman 2004 s.100). Vi har använt oss av ett urval som det ej går 
att dra allmänna slutsatser från. Detta eftersom vi inte har möjlighet att genomföra en 
tillräckligt stor undersökning för att kunna dra slutsatser om hela populationen (Bryman 2004 
s.108-109).  
 
Ur bekvämlighetssynpunkt använder vi oss av personer som finns tillgängliga och vill ställa 
upp och svara på enkäten (Bryman 2004 s.114). Vi har dels kontaktat respondenter som vi 
känner för att få in en del svar. Dessa respondenter har i sin tur kontaktat ytterligare 
respondenter, som kan svara på våra frågor (Bryman 2004 s.115).  På detta sätt har vi fått en 
sorts kedjeeffekt som underlättat insamlandet av svar. 
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Vi har även samlat in svar från folk som vi inte känner. Majoriteten av våra enkätsvar är 
insamlade på stan (Kungsträdgården och Stockholms Universitet, v 15- 16) där vi har frågat 
slumpvist utvalda personer om de kan svara på våra frågor.   
 
Troligtvis representerar dessa människor inte Sveriges eller Stockholms befolkning, men 
förhoppningsvis får vi svar från en variation av personligheter. Målet för det totala 
insamlandet av enkätsvar är att få in drygt 100 svar med ungefär jämn fördelning mellan män 
och kvinnor. Vi anser att 100 enkäter är realistiskt för uppgiftens begränsningar (tid och 
resurser). 
 
Vi har valt att undersöka personer i åldrarna 16 - 36 år. Anledningen till att vi har valt en 
ganska ung målgrupp är att några av de jeansföretag som vi kontaktat via telefon (JC, 
Weekday och Sak AB) själva har berättat för oss att de huvudsakligen riktar sig till personer i 
den här åldern. JC har på sin hemsida (www.jc-online.com) information om sina koncept och 
där går det att finna information som säger att deras målgrupp är 14-25 år. Brothers och 
Sisters som tillhör JC-kedjan riktar sig till personer upp till 30 år. Samtidigt säger ansvariga 
för försäljning på Weekday (som säljer jeansmärket Cheap Monday) och Sak AB (som säljer 
jeansmärket Pace) att de riktar sig till personer upp till 35 år. För att inte få en alltför bred 
eller smal målgrupp har vi valt att fråga personer i åldern 16- 36 år. 
 
Vi har beräknat att vi kan få en hel del bortfall på grund av att målgruppen inte stämmer eller 
att respondenterna inte svarar på alla frågor vi ställt (Bryman 2004 s.112).  
 

2.4 Metodval och representerbarhet 

Forskningen som vi gjort är specifik för en viss tid och plats och kan inte göras om på exakt 
samma sätt. Det är i princip omöjligt att få fram exakt samma personer och även om man 
skulle det sker det en konstant förändring i beteende och attityd (Bryman 2004 s.86-87).  
Dessutom är urvalet inte tillräckligt brett och omfattande för att ge en korrekt förklaring på 
hur konsumtionen verkligen ser ut i Sverige. Vi kommer inte att kunna dra slutsatser som kan 
generaliseras till hela Sveriges befolkning.  
 
Undersökningens frågor har tolkats och sammanställts utifrån Smiths (1956), Söderlunds 
(1998) och Priests (2005) teorier. Vi har i största möjliga utsträckning försökt formulera 
frågorna på så vis att de stämmer med det vi ämnat göra. En del av frågorna vi ställt har varit 
komplexa och vi tror att de kan tolkas olika beroende på vad respondenterna har för 
erfarenheter och kunskaper. För att undvika oklarheter som kan uppstå genom olika 
uppfattningar lät vi några testpersoner fylla i enkäten och berätta hur de tolkat frågorna innan 
vi lät genomföra enkätstudien (Wallèn 1996 s. 65). Vi vill dock klargöra att åtgärderna inte 
innebär att undersökningen är fullt ut reproducerbar eller generaliserbar.  
 
Målet med metodutformningen är att beskriva undersökningen i sådan detalj att alla som är 
intresserade ska kunna reprisera undersökningen om det finns intresse för det. Förmåga att 
upprepa en likadan undersökning är endast intressant för denna uppsats därför att det har stor 
betydelse för trovärdigheten. Beskriver vi alla detaljer och tillvägagångssätt ökar 
förhoppningsvis trovärdigheten för undersökningsresultatet i denna specifika 
situation.(Bryman 2004 s.94) 

http://www.jc-online.com/
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3 Teori  

3.1 Segmentering 

Begreppet segmentering myntades enligt många av Wendell Smith år 1956. I sin artikel för 
Journal of Marketing jämför Smith strategierna differentiering och segmentering.  
 
Enligt Smith förutsätter perfekt konkurrens att marknaden är homogen, både vad gäller utbud 
och efterfrågan. Samtidigt har marknaden blivit mångfaldig och blandning kommit att bli en 
regel snarare än ett undantag. Smiths text undersöker större marknadsföringsstrategiska 
alternativ som är tillgängliga för personer som ägnar sig åt handel på marknader 
kännetecknade av imperfekt konkurrens. (Smith 1956 s.3-4) 
 
Smith går in både på utbudet och på efterfrågan. Han framhäver att det råder en stor mångfald 
på utbudssidan på marknaden. På grund av skillnader mellan produkter tillverkade av olika 
företag, men skillnaden förstärks även av reklam och pr-aktiviteter. Dessa kampanjer betonar 
mer selektiva snarare än grundläggande motiv till köp, samt på karaktäristiska drag och 
skillnader mellan produkterna. Denna skillnad på erbjudanden som konkurrerande företag 
erbjuder, är enligt Smith motsägelsefull med gamla teorier. (ibid) 
 
Vid det rådande tillståndet av imperfekt konkurrens är marknadsförare i allmänhet tvungna att 
välja en övergriplig marknadsstrategi eller en kombination av marknadsstrategier som bäst 
lämpar sig till företagets behov. Den valda strategin kan bestå av en plan för att få 
marknadens individuella behov att sammanstråla till ett eller ett fåtal erbjudanden. Detta 
uppnås ofta med produktdifferentiering, genom reklam och marknadsföring. På så vis 
minimeras variationen av individuella konsumenters efterfrågan. Denna strategi trodde man 
förr, enligt Smith, vara huvudsaklig som marknadsföringens motsvarighet till standardisering 
och massproduktion av tillverkningen på grund av den fasthet som införts med hänsyn taget 
till produktionskostnaderna. (ibid) 
 
I vissa fall kan marknadsföraren emellertid fastställa att det är bättre att acceptera divergent 
efterfrågan som en del av marknadens karaktär och anpassa produktionslinjerna och 
marknadsföringsstrategierna efter dessa. Detta innebär förmåga att handla med varor till 
heterogena marknader genom att betona den precision med vilken företagets produkter kan 
tillgodose de krav som ett mer eller mindre urskiljbart marknadssegment har. 
Produktdifferentieringsstrategin ersätts här av marknadsföringsprogram som baseras på mått 
och definition av marknadsolikheter. (Smith 1956 s.4) 
  
Smith menar att brist på enhetlighet inom efterfrågan kan baseras på olika vanor, behov av 
variation, behov av exklusivitet eller kan uppkomma från grundläggande skillnader i 
konsumenters behov. Vissa avvikelser i efterfrågan är resultatet av shoppingmisstag på 
marknaden. Alla konsumenter har inte behovet eller skickligheten att shoppa på ett nog 
effektivt eller rationellt sätt för att få till stånd ett sortiment av de mest efterfrågade 
produkterna och tjänsterna. (ibid) 
 
Olikheter på efterfrågesidan av marknaden är ingenting nytt för försäljningsledningen. Det har 
enligt Smith alltid varit ett accepterat faktum att hantera i industriella marknader, där det är 
vanligt med produktion till beställning snarare än för marknaden. Bristen på precision i 
tillfredställandet av konsumenternas krav som skulle bli nödvändiga av försök att få till stånd 
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sammanstrålning av behoven är ofta opraktiska och i vissa fall omöjliga. Däremot bör, även i 
industriell marknadsföring, strategin av produktdifferentiering tas med i beräknandet i fall där 
produkter är användbara för ett flertal industrier och kan ha horisontella marknader av 
omfattande storlek. (ibid) 
 
Produktdifferentiering och marknadssegmentering är enligt Smith (1956 s.5) båda förenliga 
med konstruktionen av imperfekt konkurrens.  
 
Segmentering är baserat på utveckling av marknadens efterfrågan och utgör en rationell och 
mer precis anpassning av produkt- och marknadsföringssatsning till konsument- eller 
användarkrav. På företagsspråk är segmentering motsägande i sina effekter och tenderar att 
åstadkomma erkännande av flertalet planer där endast en var erkänd tidigare. (ibid) 
 
Segmentering och differentiering kan användas samtidigt, men det är vanligare att de används 
i en sekvens som gensvar till föränderliga marknaders förhållanden. I en bemärkelse är 
segmentering ett tillfälligt eller kortsiktigt fenomen på så vis att effektivt användande av 
strategin kan leda till mer formellt erkännande av det verkliga marknadssegmentet genom 
omdefinition av segmenten till individuella marknader. Omdefinitionen kan leda tillbaka till 
differentiering. (ibid) 
 
Litteraturen i både ekonomi och marknadsföring flödar över av formella definitioner av 
produktdifferentiering.  Från en strategisk ståndpunkt säkerställer produktdifferentiering ett 
mått av kontroll över efterfrågan på en produkt genom reklam eller promotion av olikheter 
mellan en produkt och konkurrerande företags produkter. Det är i grund och botten ett resultat 
av försäljares begär av att etablera en säker marknadsposition och/eller skydda sina affärer 
från priskonkurrens. Differentiering tenderar att karaktäriseras av massiv reklam och 
marknadsföring och att resultera i priser smått över det jämviktsläge som förknippas med 
perfekt konkurrens. Det får klassas som en marknadsföringsstrategi eller en ansats till 
marknadsföring. (Smith 1956 s.6) 
 
Marknadssegmentering däremot består av att tolka en heterogen marknad som ett antal 
mindre homogena marknader i respons till differentiering av produktpreferenser bland viktiga 
marknadssegment.  Det kan tillskrivas begär hos konsumenter eller användare för mer exakt 
tillfredställelse av deras skilda behov. Precis som vid differentiering används ofta reklam och 
marknadsföring vid segmentering. Detta för att informera marknadssegment om 
tillgängligheten av varor eller tjänster, producerade för att eller beskrivna som att exakt möta 
segmentets behov. Vid dessa förhållanden tenderar priserna vara en aning närmare perfekt 
konkurrensjämvikt. (ibid) 
 
Marknadssegmentering är i grunden en strategi för att representera anpassningen av 
marknadens erbjudanden till konsumenters eller användares behov. (ibid) 
 
Marknadssegmentering kan till en viss del anses som en marknadskraft, värd att ta med i 
beräkningarna. Det kan komma från det faktum att generell produktdifferentiering kan vara 
effektivt i vissa segment, men inte i andra. Ett erkännande av och ett intelligent gensvar av 
situationen medför nödvändigtvis en växling av betoning.(ibid) 
 
Medan framgångsrik produktdifferentiering resulterar i att ge marknadsföraren en horisontell 
del av en bred och generaliserad marknad, lika framgångsrik applicering av 
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marknadssegmentering tenderar att producera en djup marknadsposition i de segment som är 
framgångsrikt definierade och undersökta (Smith 1956 s.5). 
 
Framgångskrik planering av marknadsföringsaktiviteter förutsätter ett exakt användande av 
både produktdifferentiering och marknadssegmentering som marknadsföringsstrategier 
(Smith 1956 s.7). 
 

3.2 Hur man delar in kunder i olika kategorier  

Segmentering är ett sätt för marknadsförare att hantera kunders olikheter och skilda krav. 
Detta går ut på att man delar upp kunderna i grupper utifrån relevanta egenskaper. (Söderlund 
1998 s.18) Magnus Söderlund har i sin bok beskrivit hur man gör när man vill dela in kunder i 
olika grupper. Han skriver att det första som ska göras för att kunna dela upp kunderna i olika 
grupper är att göra följande val. (Söderlund 1998 s.129) 
 

• Val av kategorier 
• Val av gruppindelningsvariabler 
• Val av mätskala 
• Val av sorteringsmekanism 

 

3.2.1 Kategorier 
Kategorier kännetecknas enligt Söderlund av att de inom grupperna är så lika varandra som 
möjligt i något bestämt avseende och att de samtidigt tydligt skiljer sig från de inom andra 
grupper. Ytterligare krav på kategorier är att de skall vara uttömmande och ömsesidigt 
uteslutande. Detta innebär att man ska kunna hänföra varje person till en kategori 
(uttömmande) samt att man endast ska kunna tillhöra en av dessa kategorier (ömsesidigt 
uteslutande). (Söderlund 1998. s.133) 
 
Det är även av betydelse ifall man tänker utgå från ett antal förutbestämda kategorier. Så har 
man redan från början bestämt vilka kundkategorier man vill undersöka. Oftast har man då 
utgått från en teori och kan på så vis testa hypoteser om kunderna. Inom marknadsföring finns 
det gott om modeller som specificerar olika grupper i förväg. Som exempel nämner Söderlund 
modeller som VALS- modellen och CAD-modellen. (Söderlund 1998. s.133-135) 
 
Om man inte utgår från färdiga kategorier kan man låta kategorierna utgöra ett slutresultat av 
indelningsprocessen. I boken beskrivs hur det brukar gå till. Först väljer man ut ett antal 
variabler som man vill undersöka. Sedan mäter man vilka värden som variablerna antar för 
varje kund. Efter detta använder man en sorteringsmekanism för att gruppera kunderna så att 
de inom en grupp är så lika varandra som möjligt och att gruppen skiljer sig från andra 
grupper. Kategorierna är i detta fall en funktion av sorteringen. (ibid) 
 
Ett annat val är antalet kategorier som man använder för att dela in kunderna på en marknad. 
Här finns två ytterligheter antingen tar man med många kategorier och kunden blir härmed 
fullständigt betraktad och unik, nästan som en egen kategori. Eller så tar man med få 
kategorier och får på så vis en förenklad bild av grupperna. Det är en avvägning då det kan 
vara svårt att tillgodose för snäva krav samtidigt som en för stor grupp inte säger så mycket. 
Söderlund menar här att det blir en avvägning från fall till fall hur många kategorier som 
passar bäst i just det aktuella fallet. (ibid) 
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3.2.2 Gruppindelningsvariabler 
Kunders egenskaper kallas för variabler då olika kunders egenskaper antar individuella 
värden. Det finns således en variation som gör dem icke identiska. Om kunderna vore 
identiska skulle egenskaperna vara konstanta, det vill säga omöjliga att gruppera. Variabler 
beskrivs i Söderlunds bok (1998) som de egenskaper som är intressanta att observera. 
Information om variablerna svarar på fem frågor som ”Vad vill kunden ha?”, ”Vilket budskap 
skall vi ha?”, ”Hur skall vi överföra budskapet till kunden?”, ”Hur kan vi möta kunden?” och 
”Är kunden lönsam?”. Dessa kan anta olika värden och varierar på så vis från kund till kund. 
Det finns dels basvariabler och dels beskrivningsvariabler. Basvariabler utgör grunden för 
uppdelningen av kunder i kategorier. De spelar en viktig roll vid kategoriseringen och kallas 
därför även aktiva variabler Beskrivningsvariabler, även kallat passiva variabler används för 
att ge en tydligare bild av hur de olika grupperna är beskaffade. De används således inte till 
själva kategoriseringen. (Söderlund 1998 s. 135-136) 
 
Vad ska man då använda som basvariabler kan man fråga sig. Så länge man har väsentlig 
information om variabler som svarar på frågorna ”Vad vill kunden ha?”, ”Vilket budskap 
skall vi ha?”, ”Hur skall vi överföra budskapet till kunden?”, ”Hur kan vi möta kunden?” och 
”Är kunden lönsam?”, så är ingen av variabelgrupperna fel. Om man har seriös information 
om kunderna utifrån dessa frågor så kan alla, enligt Söderlund, väljas till att forma 
kundgrupper. Inom litteraturen finns det två sorter, framlänges segmentering och baklänges 
segmentering. (ibid) 
  
Framlänges segmentering innebär att man har behovsvariabler som basvariabler. Det innebär 
att man utgår från vad kunden vill ha. Söderlund berättar att idén om behovsvariabler som 
basvariabler presenterats hos bl.a. Haley (1968) och Wendell Smith (1956). I boken står det 
att det enligt många är Smiths artikel som myntade begreppet marknadssegmentering i den 
teoretiska litteraturen. Utgångspunkten i Smiths artikel, som blivit en klassiker, är att ”de 
flesta marknader kan betraktas som bestående av olika segment - därför att kunder vill 
tillfredställa olika behov”. Vid framlänges segmentering är frågan ”Vad kunden vill ha”? en 
basvariabel, medan svaret på de återstående övergripande frågorna utgör 
beskrivningsvariabler. (Söderlund 1998 s.136-137) 
 
Baklänges segmentering är en annan inriktning från Haley (1984) och innebär att 
beteendevariabler utgör basvariablerna. Denna ansats kom fram senare än framlänges 
segmenteringen och intresset för den har vid bokens skrivande ökat. Man utgår från att 
leverantörens behov också ska tillfredställas, inte enbart konsumentens. Detta gör de genom 
att satsa på lönsamma kunder. Baklänges segmentering kan med andra ord svara på frågan: 
”Är kunden lönsam?”. Frågan är basvariabler och svaren är beskrivningsvariabler. (Söderlund 
1998 s. 137) 
 
När man till slut fått svar på de frågor man ställt, ska man ta ställning till ifall man kommer att 
använda samtliga upplysningar. Man kan lockas att kategorisera utifrån samtliga fem frågor 
samtidigt. Problemet vid användande av ett stort antal och konceptuellt olika variabler är att 
slutresultatet kan bli svårt att tyda. Haley har skrivit att, om man sorterar kunder både efter 
behov och efter beteende, så skapas oklara segmentbilder som inte klarar av att identifiera 
skillnader mellan behov och beteende så bra. Därför är det bättre att utgå från antingen behov 
eller beteende. (Söderlund 1998, Haley 1984)  
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3.2.3 Mätskala 
Vid användande av en mätskala tilldelas kunderna ett visst värde som denne har i en variabel. 
En viktig fråga är vilken skala man ska använda sig av. Det är viktigt därför att olika skaltyper 
tillåter olika matematiska operationer och det påverkar i sin tur vilka statistiska mått och 
metoder man kan använda sig av. Dessa är de viktigaste skaltyperna i 
segmenteringssammanhang. 
 

• Nominalskala 
• Ordinalskala 
• Intervallskala 
• Kvotskala 

 
I nominalskalan tilldelas varje kund en egen identitet. Man kan dock inte ha mer än en 
identitet för varje nominalskalevariabel. Söderlund nämner här några exempel på variabler 
som ofta mäts i nominalskala. Dessa är kön, yrke och bostadsort. I variabeln kön kan två 
värden antas: man och kvinna. I variabeln bostadsort kan värdena vara lika många som 
orterna man väljer att ha med på skalan. (Söderlund 1998 s. 140-142) 

 
Ordinalskalan anger även den en individs identitet, men säger även något om 
storleksförhållandet mellan de olika individerna. Ett högt värde betyder att en individ är eller 
har mer av något än någon med lägre värde. Dock poängterar Söderlund att det inte framgår 
exakt hur mycket mer. Söderlund nämner utbildningsnivå som exempel på en variabel som 
ofta mäts med ordinalskala. En högskoleutbildad person har till exempel mer utbildning än 
någon som slutade efter gymnasiet. (ibid) 

 
I en intervallskala är intervallen mellan olika värden, som en variabel kan anta, lika stora. I 
skalan kan därför antaganden som att ”avståndet mellan 1 och 3 är lika stort som avståndet 
mellan 5 och 7” göras. Boken nämner exempel på en variabel som ofta behandlas såsom en 
intervallskala, nämligen återköp.  Frågan är i exemplet formulerad på följande sätt: ”Hur 
troligt är det att du kommer att köpa produkten igen?”. Svaren anges sedan på en skala i sju 
steg, från ”Mycket otroligt” till ”Mycket troligt”. Nämnas bör här att intervallskalor inte har 
någon absolut nollpunkt, då de variabler man mäter med intervallskalor ofta saknar en sådan. 
Avsaknad av nollpunkt är en typisk egenskap för attityder som exempelvis 
återköpsbenägenhet. Detta då det inte handlar om kundens beteende utan om kundens 
inställning till ett framtida beteende. Vid användande av intervallskala kan man räkna ut 
medelvärde, typvärde och median för att vid behov sammanfatta egenskaperna hos kunderna i 
de olika kategorierna. (Söderlund 1998. s.144-145) 
 
Kvotskala skiljer sig från intervallskalan genom att ha en absolut nollpunkt. Här mäts 
variabler som inkomst, ålder, hur många gånger man besöker en viss butik, samt hur mycket 
pengar man spenderar på en viss produkt per år. Här kan man även jämföra värdet lite mer 
exakt mellan två individer. Medelvärde, typvärde och median är även här tillåtet ifall man vill 
sammanfatta egenskaper med hjälp av kvotskala. Söderlund nämner även mått som varians 
och standardavvikelse för att fastställa spridning, samt variationskoefficienten som är 
standaravvikelsen dividerad med medelvärdet. (ibid) 
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3.2.4 Sorteringsmekanism 
I det här steget ska kunden härledas till en kategori med utgångspunkt från de mätningar man 
gjort. Mätdata kan ordnas som en matris, där raderna utgör de kunder som ska delas in 
(analysenheterna) och kolumnerna som utgörs av de variabler som ingår i undersökningen 
(svar på de fem frågorna) ”Vad vill kunden ha?”, ”Vilket budskap skall vi ha?”, ”Hur skall vi 
överföra budskapet till kunden?”, ”Hur kan vi möta kunden?” och ”Är kunden lönsam?”. Inne 
i matrisen har man observationerna för alla kunderna (variabelvärdena). Dessa utgör 
datamaterialet. Om man har många kunder och siffror omsätts dessa till en matris i ett 
datorbaserat statistikprogram som exempelvis SPSS. Hur sorteringen går till beror på hur 
många basvariabler man har (Söderlund s. 147-148).  
 
Om man använder sig av en basvariabel är det relativt okomplicerat att välja 
sorteringsmekanism. Här nämner boken ett exempel på kategorisering av kön. Denna kan anta 
värdena ”man ” och ”kvinna”, man har med andra ord en nominalskala (ibid).  
 
Även vid två basvariabler är det relativt oproblematiskt. Enligt Söderlund låter man då ofta 
båda variablerna anta två värden som exempelvis hög och låg. På så vis erhålls fyra olika 
kategorier. Söderlund nämner även en variant då man låter variablerna anta tre olika värden 
som exempelvis låg, medium och hög. Den medför nio olika kategorier och ger på så vis lite 
mer precision (ibid).  
 
Då man har fler än två basvariabler blir det mycket mer komplicerat. Framförallt om man inte 
utgår från färdiga kategorier. Att försöka reda ut ett stort antal variabler och ett stort antal 
kunder är mycket arbetskrävande. I dessa fall gör man bäst i att ta hjälp av ett datorbaserat 
statistikprogram som exempelvis SPSS (ibid). 
 

3.3 Anpassning till situationer 

Vi har tidigare nämnt att det finns ytterligare en faktor som kan påverka förmågan att 
segmentera marknaden. Olika situationer kan nämligen påverka hur vi beter oss. Christer 
Jeffmar (1987 s. 84-85) skriver i boken Socialpsykologi- människor i samspel att människor 
har olika roller för olika situationer. Vi anpassar oss till situationer eftersom vi har olika roller 
som ”kräver” ett visst handlande beroende på det sociala sammanhanget.  Enligt Jeffmar är 
det förväntningarna från andra som får oss att anpassa vårt beteende. Beroende på gruppers 
sammansättning eller det sociala sammanhanget så har vi olika positioner eller roller som vi 
anpassar oss till för att passa in med det som förväntas. (ibid)  
 
Sociala sammanhang spelar en stor roll för vad du konsumerar. Enligt Widing et al. (2003 
s.49) konsumerar vi inte bara för att vi har ett behov av produkten eller tjänsten utan vi 
konsumerar även för den sociala fördelen produkten eller tjänsten ger. Kläder fyller därför 
inte bara en funktion av att skydda kroppen mot kyla utan fungerar som ett uttryck som 
representerar personligheten (ibid). Kläder har en större betydelse än bara fysiska fördelar 
eftersom kläder ger personligheten ett ansikte och därmed besitter ett socialt värde. Widing et 
al (2003 s. 520) säger att många val som vi gör grundar sig på det sociala och emotionella 
värdet. Vi köper kläder som vi anser har den image eller stämmer med de normer som 
omgivningen har eller vill ha (Widing et al.s.49). Det sociala värdet i kläder skapas när 
kläderna associeras och sammankopplas med grupper som vi ser upp till. De olika grupperna 
har olika värderingar och normer och kan vara uppdelade efter demografiska, sociala eller 
kulturella samhörigheter (Widing et al.s.521). Har man kläder som stämmer överens med 
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värderingarna i gruppen kan de ge ett värde i form av status till exempel. Kläder kan också ha 
negativt värde om de förknippas med grupper som man inte vill tillhöra och inte alls ser upp 
till. (Widing et al. 2003 s.49)    
 
Vi influeras även av olika kulturers värderingar och sätt att uppfatta beteenden (Widing et al 
2003 s.239). Håliga otvättade jeans kan vara accepterat av en kultur medan en annan kultur 
inte alls accepterar ett sådant klädval. I vissa kulturer bör medlemmar uttrycka sig och vara 
sociala medan en annan kultur skulle uppfatta samma beteende som onormalt och 
skrämmande. Widing et al (2003) skriver även att olika arbetsplatser har olika ”klädkulturer”. 
Stora företag styrs ofta av ett konservativt synsätt eller en konservativ kultur och där är det 
bara accepterat att ha en formell, proper klädstil. I andra typer av organisationer kan enklare 
klädstilar vara accepterat och vara en norm. En kostym skulle sticka ut på en sådan 
arbetsplats.(ibid)  
 

3.4 Priests fyra konsumentkategorier 

I en artikel för tidningen International Journal of Clothing Science and Technology 
presenterade Ann Priest år 2005 en ny indelning av modekonsumenter.  
 
Priest menar i artikeln att återförsäljare måste tänka mycket på sina val av produktmixer 
eftersom dessa kan föranleda stora skillnader i intäkter. Företagen frågar och analyserar ofta 
samma kundgrupper och förlitar sig på samma information från media, samma trendexperter 
och går på samma modeshower. Därför är det inte konstigt att de flesta företag haft precis 
samma stil att erbjuda sina kunder. (Priest 2005 s. 253-263) 
 
För att beskriva klädmarknaden och dess trender i Storbritannien har Priest istället reducerat 
antalet indelningar som föregångare gjort och delat upp konsumenter i fyra breda grupper. 
Dessa fyra grupper överlappar varandra till viss del och det förekommer undergrupper och 
kombinationer av dessa. (ibid) 
 

3.4.1 McFashion 
Priest berättar att uttrycket första gången mynnades av Michelle Lee (Priest 2006, s 253-263). 
Hon har tolkat Lees bok så att marknaden är full av klädvärldens motsvarighet av snabbmat. 
Massproducerade plagg som erbjuder säkra plagg, i en förutsägbar och igenkännlig stil. Ett 
sätt för de stora massorna att kunna klä sig chict för en billig penning eller kanske följa 
trender man annars inte haft råd med. Det kan röra sig enligt Priest om plagg ”inspirerade” 
från modevisningar eller kändisar. Det kan även vara basprodukter med någon trendriktig 
detalj. Priest nämner jeansmarknaden som ett exempel på denna potentiella sektor. Hon 
berättar att det för några år sedan var en helt annan marknad. Då stod märken som Levis, Lee, 
Wrangler och Pepe för 51 % av Storbritanniens marknad. Denna siffra hade vid januari 2003 
sjunkit till 31 %. Återförsäljarna hade börjat starta egna märken och tog på så vis över en del 
av marknaden. Följaktligen har en ny marknad för jeans öppnats upp och lämnat kvar de 
traditionella märkena att utveckla exklusiva märkeskollektioner. McFashion karaktäriseras av 
å ena sidan en blid och ofarlig stil, men sträcker sig även till modeflugor och slit och släng 
mode som förlitar sig på osvikligt erkännande av kommande trender, en snabb marknad, en 
pålitlig leveranskedja, erkänt mode och valuta för pengarna. Detta är en sektor med hård 
konkurrens. (ibid)  
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3.4.2 International superbrands 
Motsatsen till McFashion är International superbrands. Modedesigners eller exklusiva märken 
som är internationellt kända och har en omsättning i multimiljondollar klass. Budskapet i 
dessa internationellt märkta modeprodukter är att varumärket på det du köper är viktigt. De är 
influerade av klass, pengar, filmstjärnor, Hollywood, sport och i princip all glamor i media. 
Det rör sig om affärer i stor skala och insatserna är höga. Modeshowerna är erkända som 
otroligt effektiva marknads och försäljnings instrument. Dessa fungerar som högeffektiv 
reklam för att upprätthålla spänningen kring produkter som parfym, väskor, smink samt 
kläder. Designerplagg är högt prissatta. Därför är chansen större att konsumenter handlar 
dessa vid tider då inkomsten är hög.(Priest 2006 s.258) 
 

3.4.3 UK (London) style 
Det är enligt artikeln internationellt erkänt att brittiska designstudenter har en unik kreativ 
förmåga (Priest 2005 s.259-260). Många av designstudenterna startar eget eller frilansar. 
Dessa företag bidrar till en unik och blomstrande marknad som är både kreativ och hålls 
livfull med hjälp av ung kreativitet. En del går vidare och etablerar långsiktigt etablerade 
designföretag.  På sätt och vis flyttar de till föregående grupp och blir internationella. När 
företag blir internationella startar nyutexaminerade designstudenter företag och fyller deras 
plats. Detta är enligt Priest en ekonomiskt viktigt sektor för brittisk ekonomi och siffror 
visade, vid skrivandet av artikeln, på tillväxt. (ibid)  
 
Kategorin som är regional karakteriseras emellertid av dem som startat små företag och 
förblivit små. Ofta är det en grupp av vänner och små återförsäljare som jobbar ihop och 
återfinns i stans lite trendigare områden runt om i Storbritannien. De är inte alltid så lätta att 
kvantifiera utan kännetecknas av ekonomisk osäkerhet varefter satsningar kräver ett visst mått 
av mod. Detta är en sektor som avvisar standardisering av mode. (ibid) 
 

3.4.4 Micro markets 
Detta är enligt Priest den mest komplexa och fascinerande av grupperna. Den har föranletts 
utav fyra decenniers alltmer snabba utveckling av kultur och samhälle. Gruppen är utpräglad 
av den realiteten att barnen på 60-talet nu är över 50 år gamla och att de unga trendiga i 
decenniet kan vara både 15 år eller över 60 år. De är utsvävande, självfokuserade ”baby 
boomers” och de har gett upp pensionen för krogbesök, friluftsliv och nöjen. De vill bli 
marknadsförda på samma sätt som de yngre marknaderna. Många tillbakavisar yttre och 
påtagliga märken, men accepterar märken, så länge det är på egna villkor. De påverkas trots 
allt av varumärkens värderingar och den tillgänglighet av information som finns. (Priest 2005 
s.260-261) 
 
Detta är en multidimensionell grupp som sträcker sig från dem som visar en slags sorgfri, men 
utstuderad, ledig stil till dem som samlar på internationell design och blandar den med kläder 
från billiga klädkedjor eller secondhand butiker, för en personlig mix (Priest 2005 s.260-261). 
Erkännande av denna grupp tyder på ett ökat intresse av spiritualitet, antikonsumtionsrörelser, 
böcker, broschyrer och nyheter som proklamerar för en ”new age”. Dock inte som ett 
”grungebaserat” antimode, då det inte finns något igenkännligt karaktärsdrag (Priest 2005 
s.256). 
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3.5 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenterar vi de delar av teorin som visat sig mest relevanta 
för undersökningen. Dessa teorier kommer att sammanställas i en matris för att tillsammans 
med information från empirin analyseras.  

Segmentering är ett sätt för marknadsförare att dela upp kunderna i grupper och hantera deras 
olikheter och skilda krav. De personer som ingår i en och samma grupp ska vara så lika 
varandra som möjligt i något bestämt avseende och tillsammans tydligt skilja sig från andra 
grupper. Varje individ ska kunna hänföras till en enda kategori. Enligt Magnus Söderlund 
(1998) följer man bestämda steg vid uppdelning i grupper.  
 

1. Val av kategorier 
2. Val av gruppindelningsvariabler 
3. Val av mätskala 
4. Val av sorteringsmekanism 
 

3.5.1 Val av kategorier 
För att få ut olika kategorier (eller grupper) som slutresultat väljer man först ut ett antal 
variabler som man vill undersöka. Därefter mäter man vilka värden som variablerna antar för 
varje kund och använder en sorteringsmekanism för att gruppera kunderna. Det slutliga målet 
för sorteringen är att individer inom en grupp är så lika varandra som möjligt och att gruppen 
skiljer sig från andra grupper. Kategorierna blir därmed en funktion av sorteringen. 

Vi ska nu steg för steg dela upp kunderna från enkäten efter dessa anvisningar för att få en 
bättre bild av hur Stockholms jeansmarknad ser ut. 

 
Då vi inte vet helt säkert vilka kategorier som existerar på marknaden i Stockholm har vi 
utgått från olika variabler och även tagit hjälp av Priests (2005) grupper för att få fram 
kategorier som ett slutresultat.  
 

3.5.2 Gruppindelningsvariabler 
Det är viktigt att välja lagom många variabler. Få variabler ger stora och homogena grupper, 
medan många kan ge väldigt små och precisa grupper. För stora grupper kanske inte säger så 
mycket om ett specifikt beteende för gruppen, medan för små grupper kan bli för exakta och 
innebära att företaget inte kan tillgodose alla specifika behov.  
 
I empirin har vi behandlat ett stort antal variabler. Datorprogrammet SPSS har givit oss en 
möjlighet att sortera in marknaden i många konstellationer av variabler för att se vilka 
kombinationsmöjligheter som existerar. Vi har dock valt att inte använda alla möjliga 
kombinationer utan enbart dem vi funnit relevanta för att hålla oss till ämnet och syftet med 
undersökningen. 
 
Vid val av gruppindelningsvariabler utgår vi från de fem frågorna som nämndes i teoridelen 
från Söderlund (1998).  
 

1. Vad vill kunden ha? 
2. Vilket budskap skall vi ha? 
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3. Hur skall vi överföra budskapet till kunden? 
4. Hur kan vi möta kunden? 
5. Är kunden lönsam? 

 
I empirin kommer vi att utgå mycket från hur konsumenterna beter sig och vilka val de gör. 
Därför känns det naturligt för oss att utgå från baklängessegmentering, det vill säga fråga sig 
vilket beteende konsumenterna har. De variabler som är aktuella och som beskriver 
baklängessegmenteringens sätt att tänka kommer att analyseras tillsammans med svar från 
empirin. Exempel på frågor som är intressanta. 
 
Vilken av Priests kategorier (om någon) stämmer bäst? 
 
Vilka jeansmärken handlar folk? 
 
Köper folk jeans på ett och samma ställe? 
 
Hur använder folk sina jeans? 
 
Hur många par jeans köper folk?  
 
Vilken prisklass på jeans har folk?  
 
 

3.5.3 Mätskala 
Efter att vi valt variabler är det dags att fråga sig vilken mätskala som passar för dem? 
Nominalskala, ordinalskala, intervallskala eller kvotskala? Utifrån teorin framkommer av 
följande val. 
 
Nominalskalan: 
I nominalskalan tilldelas varje kund en egen identitet. Man kan dock inte ha mer än en 
identitet för varje nominalskalevariabel. Dessa frågor har mätts med nominalskala. 
  

• Köper folk jeans på ett och samma ställe? 
 

Nominalskalan representerar frågan som undrar ifall folk köper sina jeans på ett och samma 
ställe. Den kan besvaras med två alternativ, ja eller nej. Detta ger en identitet för individen 
som antingen lojal eller illojal till ett inköpsställe.  

• Vilken av Priests kategorier (om någon) stämmer bäst? 
 

För enkelhetens skull kommer vi att bortse från att folk kan tänka sig flera av Priests (2005) 
grupper och utgå från att de föredrar en (eller ingen) grupp. Alternativen blir då de fyra 
grupperna.  
 
McFashion: Följer modet ganska bra och tycker att det är bättre att köpa billigare jeans och 
kunna byta ut dem oftare.  
 
International superbrand: Vill vara först med det senaste inom jeansmodet och lägger gärna 
mycket pengar på jeans speciellt om det är ett bra märke. 
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UK (London) style: Köper det som är trendigt just nu och kan ibland lägga mycket pengar på 
jeans. 
 
Micro Markets: Bryr sig inte så mycket om trender och det senaste modet utan handlar jeans 
som passar egna personligheten. 
 

• Hur använder folk sina jeans? 
 

Vid frågan om hur folk använder sina jeans framkommer det vilket alternativ som passar bäst 
in på respondentens konsumtion. Respondenterna kommer endast att kunna ge ett svar på 
frågan.  
 
Kvotskalan: 
I kvotskalan finns en absolut nollpunkt och här kan man jämföra exakta värden och även 
räkna ut medelvärde, typvärde och median. Följande frågor har mätts med en kvotskala. 
 

• Vilken prisklass på jeans har folk? 
• Hur många par jeans köper folk?  
 

På frågan om hur mycket pengar konsumenterna lägger ner på jeans har det stått respondenten 
fritt att skriva exakt hur mycket eller lite de brukar kosta. Det ger möjlighet att räkna ut 
medelvärden på priserna på ett sätt som inte varit möjligt om man haft olika intervall. Samma 
princip gäller frågan om hur många jeans respondenterna köper varje år.  
 
Genom att använda oss av kvotskalan försöker vi ge en bild av skillnader i konsumtion hos 
konsumenter i olika grupper. 
 

3.5.4 Val av sorteringsmekanism 
Efter val av mätskala kommer valet av sorteringsmekanism. I det här steget ska kunden 
härledas till en kategori med utgångspunkt från de mätningar man gjort. Mätdata kan ordnas 
som en matris, där raderna utgör de kunder som ska delas in (analysenheterna) och 
kolumnerna som utgörs av de variabler som ingår i undersökningen. Inne i matrisen har man 
observationerna för alla kunderna (variabelvärdena). Dessa utgör datamaterialet. 
 
 Konsument 

Vilken av Priests grupper (om någon) stämmer 
bäst enligt majoriteten? 

 

Hur stor andel köper jeans på ett och samma 
ställe? 

 

Hur många par jeans köper folk?  
Hur använder majoriteten sina jeans?  
Vilket är genomsnittspriset per jeans?  

Vilka märken?  

Tabell 3.1. Teoretisk referensram 

För att få en bättre överblick av konsumenternas beteende har vi skapat en matris (Tabell 3.1) 
med utgångspunkt från de mätningar vi kommer att utföra. Matriser utgör rader och 
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kolumner, av dels mätta variabler och dels undersökta konsumenter. Med hjälp av matrisen 
ska vi se vad det finns för kategorier, skillnader och likheter mellan olika konsumenter.  
 
Inne i matrisen kommer vi fylla i variabelvärden för alla kunderna. Dessa kommer att utgöra 
datamaterialet som vi sedan analyserar. 
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4 Empiri 
Den kvantitativa metod som vi valt att använda oss av innebär inte att vi kan sätta exakta 
nummer på alla objekt. Vi kommer att försöka sätta svaren i relation till varandra och på så 
sätt får vi fram hur de förhåller sig till varandra rent procentmässigt.  
 
För att empirin för enkätundersökningen ska bli lätt att förstå kommer vi först förklara 
enkätens frågor (Bilaga 2) och sedan redovisa svaren vi fått in (Bilaga 3).  
 
Enkäten börjar med enklare frågor (fråga 1 – 4) som ger oss en bild av respondenterna. Dessa 
ger information om respondenternas ålder, kön, bostadsområde och ungefärlig inkomst. 
Därefter kommer relativt enkla frågor om respondenternas konsumtionsvanor (fråga 5 – 10). 
Frågorna ger svar på om respondenterna använder jeans regelbundet, hur många jeans de 
använder, hur många de köper, hur mycket pengar de handlar jeans för, om de handlar på 
samma ställe och vilka jeans de handlar.  
 
I enkäten har vi ställt fyra alternativ till respondenterna som vi anser representera Priest 
(2005) fyra marknadssegment (fråga 11 och 12). Här tar vi reda på vad som styr 
konsumenternas köp och hur viktiga trender är. 
 
Utöver frågorna som representerar Priest teori har vi valt att ställa frågor (fråga 13) som vi 
anser ger svar på hur kunderna använder sina jeans, dvs. om de anpassar sin stil, märke 
och/eller prisklass till olika tillfällen och situationer.  
 

4.1 Respondentfakta 

Enkätundersökningen resulterade i 120 stycken godkända enkäter. 139 enkäter samlades in 
och 19 föll bort på grund av att respondenterna inte hade svarat på frågor eller helt enkelt 
hamnade utanför den åldersgrupp vi ämnat undersöka. Totalt var 86,3 % av alla enkäter 
giltiga medan 13,7 % sorterades bort.  
 
Svaren från de 120 godkända enkäterna visar att fördelningen av respondenter var ganska 
jämnt representerad. 66 stycken kvinnor och 54 stycken män finns representerade i 
undersökningen. Medelåldern för alla respondenter var ca 26 år (Födda år 1980,5). 
Åldersfördelningen mellan männen och kvinnorna i undersökningen var ganska lika med en 
medelålder för kvinnor på ca 25 år (Födda år 1981,5) och en medelålder för män på ca 27 år 
(Födda år 1979,3).     
 
Inkomstfördelning i undersökningen går ej att räkna ut i exakta siffror eftersom vi endast 
frågat efter siffror i intervall. Däremot har vi tagit fram information om hur fördelningen 
mellan dessa intervall ser ut (Diagram 4.1.). Fem inkomstalternativ fanns att välja mellan i 
enkäten (Fråga 4).  
 
115 stycken eller 95.8% av alla tillfrågade använder jeans regelbundet vilket innebär att 5 
stycken eller 4.2% som svarade på enkäten inte använder jeans regelbundet. Respondenterna i 
undersökningen köper i snitt 2.9 jeans per år.  
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Diagram 4.1 visar att de flesta som tillfrågats har en låg inkomst. 46.7% av alla tillfrågade har 
en bruttoinkomst mellan 0 och 10 000kr. Endast 12.5 % av respondenterna tjänar mer än 
30 000 kr. Data visar också att inkomstfördelningen är ojämnt fördelad mellan män och 
kvinnor. 57.6% av kvinnorna och 33.3% av männen har en bruttoinkomst på upp till 10 000 
kr. 16.7% av männen tjänar mer än 40 000 kr samtidigt som ingen (0 %) av kvinnorna i 
undersökningen ligger i denna inkomstgrupp (E).   
 

 
 Diagram 4.1.  Inkomstfördelning mellan kvinnor och män 

 
Fyra åldersgrupper har skapats för att se om det finns några skillnader i beteende beroende på 
hur gammal man är. Åldersgrupperna kallar vi 1, 2, 3 & 4. Åldersgrupp 1 är den yngsta 
gruppen och åldersgrupp 4 den äldsta. Så här många respondenter är det i varje åldersgrupp: 

 

Ålder Totalt Kvinnor Män 
1 (f. 1986-90) 18 15 3 
2 (f. 1981-85) 48 27 21 
3 (f. 1976-80) 31 16 15 
4 (f. 1970-75) 23 8 15 
Totalt 120 66 54 

Tabell 4.1. Åldersfördelning mellan män och kvinnor 

 
Av tabell 4.1 framgår att många respondenter tillhör åldersgrupp 2 och 3. De grupper som har 
minst antal tillfrågade är den äldsta (grupp nr 4) och den yngsta (grupp nr 1). Spridningen 
mellan grupperna varierar med 40 % av det totala antalet tillfrågade i grupp nr 3 och 15 % i 
grupp nr 1. Kvinnorna är överrepresenterade i framförallt den yngsta åldersgruppen medan 
männen dominerar den äldsta åldersgruppen. De mellersta åldersgrupperna har en relativt 
jämn representation av män och kvinnor. 
 
Inkomstfördelning i de olika åldersgrupperna finns i tabell 4.2. Den yngre åldersgruppen 
(grupp nr 1) har lägst inkomst med 88.9% tillhörandes inkomstgrupp A. De äldsta 
åldersgrupperna (nr 3 och nr 4) är de som tjänar mest pengar. 52.2% av respondenterna i 
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åldersgrupp 4 tjänar mer än 30 000kr medan ingen i åldersgruppgrupp 1 och endast 2.1% i 
grupp 2 och 6.5 % i grupp 3 har en bruttoinkomst över 30 000kr. 
 
Inkomst/Ålder Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
A (0-10 000) 16 31 7 2 
B (10 000- 20 000) 2 10 10 2 
C (20 000- 30 000) 0 6 12 7 
D (30 000- 40 000) 0 1 0 5 
E (40 000-) 0 0 2 7 
Totalt (120) 18 48 31 23 

Tabell 4.2. Inkomstfördelning i de olika åldersgrupperna 

 

4.2 Priest 

Fråga nummer 11 och 12 tar reda på om Priest (2005) segmenteringsindelning finns på den 
Svenska jeansmarknaden. Alternativen A-D representerar en beskrivning av de fyra 
segmenteringsalternativ Priest (2005) har delat in marknaden i.  
 
Tabell 4.3 visar att åldersgrupp 4 (31-35år) är den grupp som mest känner att de inte passar in 
på något av Priest alternativ. Micro markets är den stil som flest känner igen sig i oavsett 
ålder.  
 
I åldersgrupp 1 är Micro markets det allra vanligaste och McFashion ligger på en andra plats. 
Generellt ser fördelningen ut på liknande sätt oavsett åldersgrupp. McFashion är starkast i 
åldersgrupp 2, men inte dominerande för gruppen. Sthlm stil är svagast i grupp 1 och starkast 
i grupp 4. Det observeras inte några större skillnader i hur man konsumerar jeans över 
åldersgrupperna utan de olika åldersgrupperna har liknande segmenteringsfördelning. 
 
Åldersgrupp Antal McFashion Superbrands Sthlm stil Micro Inget 
1 18 3 (16,7 %) 1 (5,6 %) 1 (5,6 %) 12 (66,7 %) 1 (5,6 %)
2 48 9 (18,8 %) 1 (2,1 %) 5 (10,4 %) 25 (51,2 %) 8 (16,7 %)
3 31 4 (12,9 %) 1 (3,2 %) 5 (16,1 %) 18 (58,1 %) 3 (9,7 %)
4 23 4 (17,4 %) 1 (4,3 %) 3 (13,0 %) 10 (43,5 %) 5 (21,7 %) 
Totalt 120st 20 4 14 65 17

Tabell 4.3. Relationen mellan Priest segmenteringsalternativ och åldersgrupper 

 
Tabell 4.4 visar att det är många som anser sig kunna tillhöra något av Priest segmenteringar 
(85.8% av alla tillfrågade). 17 personer anser sig inte passa in på något av Priest alternativ 
medan 103 anser att de passar in på ett eller flera alternativ.  
 
Priest Totalt  % Kvinnor % Män %  
A (McFashion) 20 19,4 12 21,1 8 17,4
B (Superbrands)     4 5,9 2 3,5 2 4,4
C (Sthlm. style) 14 13,6 7 12,3 7 15,2
D (Micro market) 65 63,1 36 63,1 29 63,0
Totalt: 103 100,0 57 100,0 46 100,0

Tabell 4.4. Fördelning av Priest segmenteringsalternativ   
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Generellt visar resultatet (tabell 4.4) att de flesta (63.1%) anser sig passa in i segment D som 
innebär att de inte bryr sig mycket om trender och det senaste modet utan handlar jeans som 
passar den egna personligheten. Få respondenter (5.9%) anser sig vilja vara först med det 
senaste inom modet och lägger mycket pengar på jeans och speciella märken (segment B). 
  
Vidare kan man undersöka relationen mellan segmenteringsindelning och inkomst.  
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Diagram 4.2. Relationen mellan Priest segment och inkomstgrupper 

 
Diagram 4.2 visar att Micro markets domineras genomgående av alla inkomstgrupper (53.6-
66.6%) utom inkomstgrupp E som passar bäst in på Sthlm stil. Inkomstgrupp A och E är de 
som passar bäst in på stilen superbrands. Men det är ingen grupp som känner sig riktigt 
bekant med det beteende som superbrands står för. En relativt stor andel (12- 25 %) av alla 
inkomstgrupper anser att de passar in på McFashion. Siffrorna visar att det inte uteslutande är 
de som tjänar lite (Inkomstgrupp A) som tycker att de passar in på McFashion. Inkomstgrupp 
A passar till exempel in minst på McFashion om man ser till hur många procent i gruppen 
som anser sig passa in i det segmentet.  
 

4.3 Jeans 

Sammanställningen av alla enkätsvar som samlats in visar att kvinnor köper 2.98 par och 
männen köper 2.86 par varje år. Kvinnor köper alltså lite fler jeans än män, men siffrorna är 
marginella.  
 

Åldersgrupp Antal jeansköp/år 

1 (f. 1986-90) 3,44 
2 (f. 1981-85) 2,33 
3 (f. 1976-80) 3,52 
4 (f. 1970-75) 2,95 

Tabell 4.5 Antal jeansköp per år i olika åldersgrupper 
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Vi har undersökt relationen mellan åldersgrupperna och antalet jeansköp per år. Tabell 4.5 
visar att personer i åldern 21-25 (åldersgrupp B) köper minst antal jeans per år (2.33 par). 
Åldersgrupp nr 1 och nr 3 köper flest antal jeans per år, ca 3.5 par. Grupp 4 köper 2.95 par 
jeans i snitt per år. Det finns inga tydliga samband i svaren, men däremot finns det en liten 
skillnad i hur många jeans de olika åldersgrupperna köper varje år. Personer födda 1970- 
1990 (alla respondenter) lägger ner mycket pengar på jeans. Respondenterna spenderar 903 kr 
i snitt på ett par jeans. 
 
Diagram 4.3 visar hur många jeans de olika inkomstsegmenten köper varje år. De som har 
lägst bruttoinkomst (Grupp A) köper 2.68 jeans i snitt per år medan de som har högst 
bruttoinkomst (grupp E) köper 3.67 jeans i snitt per år. Relationen mellan antal jeans som 
köps/år och inkomst har ett positivt samband. Desto mer inkomst man tjänar desto fler jeans 
handlar man varje år. 
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Diagram 4.3.  Antal jeansköp per år i förhållande till inkomst 

 
Vi har även valt att titta närmare på antalet kr man spenderar beroende på vilken åldersgrupp 
man befinner sig i (Diagram 4.4). Diagrammet visar att den yngsta gruppen lägger mest 
pengar på jeans. Utöver den yngre målgruppen kan vi se ett positivt samband mellan inkomst 
och hur mycket pengar man lägger ner på ett par jeans i snitt. 
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Diagram 4.4. Antal kr man i snitt spenderar per jeans i olika åldersgrupper  
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Diagram 4.4 visar att den yngsta målgruppen betalar i snitt 1100 kr för ett par jeans. 
Åldersgrupp nr 2 betalar 816 kr i snitt per jeans och är den grupp som köper billigast jeans. 
Åldersgrupp nr 3 lägger 900 kr per jeans, ungefär samma som snittet för alla grupper (903 kr). 
Den äldsta åldersgruppen spenderar i snitt 935 kr på ett par jeans. Det finns alltså två 
åldersgrupper (nr 1 och nr 4) som ligger över respondenternas medelvärde på 903 kr per jeans 
och två åldergrupper (nr 2 och nr 3) som ligger under snittet 
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att kvinnor spenderar mer pengar på jeans än vad 
män gör och har ett kostnadssnitt på 928,4 kr. Männen lägger ner 872,2 kr på ett par jeans i 
snitt. Kvinnor betalar alltså i snitt 56,2 kr mer per jeans än männen. 
 
Diagram 4.5 visar att antalet kr som spenderas på ett par jeans ökar med inkomst. En mindre 
avvikelse i sambandet finns i de lägre inkomstgrupperna. Inkomstgrupp A lägger mer pengar 
på ett par jeans än inkomstgrupp B. Annars ökar siffrorna stadigt från ca 850kr per jeans till 
nästan 1200 kr per jeans i inkomstgrupp E.  
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Diagram 4.5. Antal kr man i snitt spenderar per jeans i olika inkomstgrupper 

 

4.4 Konsumtion/Användning 

105 eller 87,5 % av alla respondenter säger att de inte handlar sina jeans på samma ställe. 14 
personer eller 11,7 % handlar sina jeans på samma ställe. En person (en man) handlar ej jeans. 
 
90 % av kvinnorna och 83.3% av männen handlar inte sina jeans på samma ställe. 14,8 % av 
männen och 10 % av kvinnorna handlar sina jeans på samma ställe. Data visar att män har en 
lite större tendens att handla på samma ställe. Majoriteten handlar inte på samma ställe utan 
varierar sig.  
 
Fråga 13 i enkäten (bilaga 2) visar hur konsumenterna använder sina jeans. Respondenterna 
kunde välja ett av fem alternativ. Alternativen kallas A-E för att göra svaren lättare att 
redovisa.  
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Diagram 4.6 visar relationen mellan olika åldersgrupper och vilka typer av jeans man har och 
hur dessa används. (1= f.1986-90, 2 = f.1981-85, 3 = f.1976-80 och 4 = f.1970-75) 
 
Den yngsta åldersgruppen (nr 1) och den äldsta åldersgruppen (nr 4) har flera typer av jeans 
som de anpassar till olika tillfällen. 
Resultatet i diagram 4.6 visar att de två mellersta åldersgrupperna (nr 2 och nr 3) har ganska 
lika stilar när det gäller användning av jeans. Alla har i regel ganska många sorters jeans men 
de två mellersta åldersgrupperna har aningen fler personer som bara använder en sorts jeans, 
som de använder vid alla tillfällen, fest som vardag (användning A).  
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Diagram 4.6. Visar hur användning skiljer sig mellan åldersgrupper 
 
Åldersgrupp nr 4 är den grupp som har flest personer som använder jeans endast vid enklare 
tillfällen (13 %, alternativ B). Samma grupp anpassar också sitt användande efter situation 
mest (73,8 %). Åldersgrupp nr 2 och nr 3 är de grupper som anpassar sitt användande minst 
efter olika situationer. 60,4 % av åldersgrupp 2 och 58,1 % av åldersgrupp 3 anpassar sitt 
användande efter situation. Nästan ingen person använder jeans endast för att vara fin (C). 
 

Användning Totalt % Kvinnor % Män %
A: 22 18,3 13 19,7 9 16,7
B: 7 5,8 2 3,0 5 9,3 
C: 1 0,8 0 0,0 1 1,8
D: 51 42,5 27 40,9 24 44,4
E: 39 32,5 24 36,4 15 27,8

Totalt: 120 100,0 66 100,0 54 100,0
Tabell 4.6. Visar hur kvinnor och män använder sina jeans 

Tabell 4.6 visar hur kvinnor och män använder sina jeans (fråga 13). Majoriteten av 
kvinnorna (77.3 %) och männen (72.2 %) har flera olika typer av jeans. Nästan inga personer 
använder jeans endast vid fest eller finare tillfällen (B och C).  
 
Tabell 4.7 nedan, visar att alternativ E är vanligast bland de två lägre inkomstgrupperna 
medan alternativ D är vanligast bland de tre högre inkomstgrupperna (C-E). Respondenter 
som tjänar mindre pengar har oftast flera typer av jeans men tycker inte att de anpassar 
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användandet till olika tillfällen. De som tjänar mest har också flera jeans men anser till 
skillnad från de lägre inkomstgrupperna att de anpassar sitt användande till olika tillfällen. 
 
 
Inkomst A B C D E Totalt
A (0-10´) 11 (19,6 %) 3 (5,4 %) 1 (1,8 %) 19 (33,9 %) 22 (39,3 %) 56
B (10´-20´) 4 (16,7 %) 1 (4,2 %) 0 (0,0 %) 9 (37,5 %) 10 (41,6 %) 24
C (20´-30´) 7 (28,0 %) 1 (4,0 %) 0 (0,0 %) 12 (48,0 %) 5 (20,0 %) 25
D (30´-40´) 0 (0,0 %) 1 (16,7 %) 0 (0,0 %) 4 (66,6 %) 1 (16,7 %) 6
E (40´-) 0 (0,0 %) 1 (1,1%) 0 (0,0 %) 7 (77,8 %) 1 (11,1 %) 9
  22 st. 7 st. 1 st. 51 st. 39 st. 120 st.

Tabell 4.7. Visar hur inkomstfördelning och användning av jeans är relaterat 
 
Endast de tre lägre inkomstgrupperna (A- C) passar in på alternativ A som innebär att man 
bara har en typ av jeans och använder dessa vid olika tillfällen, de anpassar inte användandet 
efter tillfälle. 
 
Vad gäller märken kan man se en skillnad i antalet angivna märken beroende på ålder. Den 
yngsta åldersgruppen namnger fler märken än den äldsta och det går att skåda ett negativt 
samband i hur många olika märken som köps. De äldre åldersgrupperna (nr 3 och nr 4) 
namnger oftare färre, men samma märken, medan de två yngsta åldersgrupperna namnger 
flera olika märken och får därmed inga speciella märken som kan representera åldern. Den 
äldsta åldersgruppen använder framför allt Lee, Levis, &denim (H&M), Acne, Nudie och 
Diesel. Den näst äldsta åldersgruppen använder samma märken som den äldsta, men även 
märken som Lindeberg och Replay är vanligt. Vidare fortsätter antalet märken att öka i takt 
med de yngre åldergrupperna.  
 
Kvinnorna köper en större variation av jeans än vad männen gör. Kvinnor köper framför allt 
Replay, Seven, Miss Sixty, Fornarina och Diesel. De enda märken som enligt undersökningen 
domineras av män är Levis och Jack & Jones. Nudie, Cheap Monday, Acne, &denim (H&M) 
och Lee är märken som både män och kvinnor handlar. Totalt visar undersökningen för alla 
respondenter att endast dyra jeans är populärast följt av en mix och att endast köpa billiga 
jeans är minst populärt.  
 
Undersökningen visar även på vissa skillnader i val av märken beroende på hur mycket man 
tjänar. I inkomstgrupp D anger 50 % av respondenterna att de handlar märket Lee. I 
inkomstgrupp E finns få svar gällande märken och det finns inget märke som majoriteten 
använder. Vad gäller de tre lägsta inkomstgrupperna går det inte att sortera in angivna märken 
och se vilka som är populära. De lägre inkomstgrupperna är stora och de har angivit många 
olika märken och använder allt som de övriga grupperna använder plus många fler märken.  
 
 



30 

5 Analys, resultat och tolkning 

5.1 Analys 

Här sammanställs teoretiska referensramen med empirisk fakta. Istället för att rada upp alla 
respondenterna och jämföra alla individerna i en matris, har vi valt att sortera dem utifrån tre 
vanliga grupperingar, nämligen ålder, kön och inkomst. Vi har således skapat tre matriser för 
att få informationen mer lättöverskådlig och samtidigt kunna se eventuella likheter och 
skillnader ur tre perspektiv. 
 
 1986-90 (18 st.) 1981-85 (48 st.) 1976-80 (31 st.) 1970-75 (23 st.) 
Vilken av Priests 
grupper (om 
någon) stämmer 
bäst enligt 
majoriteten? 

Micro markets 
12 (66,7 %) 

Micro markets 
25 (51,2 %) 

Micro markets 
18 (58,1 %) 

Micro markets 
10 (43,5 %) 

Hur stor andel 
köper jeans på ett 
och samma 
ställe? 

1 (5,6%) 5 (10,4%) 1 (3,2%) 4 (17,4%) 

Hur många par 
jeans köper folk? 

3,44  2,33  3,52  2,95  

Hur använder 
majoriteten sina 
jeans? (Fråga 13) 

D 10 (55,6%) E 18 (37,5% ) D 12 (38,7%) D 13 (56,5%) 

Vilket är 
genomsnittspriset 
per jeans? 

1100 kr 816 kr 900 kr 935 kr 

Vilka märken? 4 Diesel 
4 Fornarina 
2 Miss sixty 
4 Replay 
3 Crocker 
2 Filippa K 
4 Levis 
3 Seven 
3 Acne 
 
Udda märken 
med endast 1 
svar: 
H&M 
Whyred 
Yanük 
Calvin Klein 
True Religion 
G-Star 
 

9 Acne  
2 Seven  
2 Crocker  
10 Levis  
6 Fornarina  
11 Lee  
2 Gina Tricot  
5 Diesel  
2 Gul och Blå  
5 H&M  
3 Miss Sixty  
4 Replay 
6 Cheap 
Monday 

6 Levis  
2 Replay  
4 Lee  
5 Diesel  
3 Lindeberg  
5 Nudie  
4 Acne  
2 H&M  
 
Många märken 
dök upp bara en 
gång och dessa 
nämns inte. 

5 Lee 
5 Levis 
2 Diesel 
3 H&M 
3 Nudie 
5 Acne 
 
Många enstaka 
svar på 
märkesfrågan i 
denna 
åldersgrupp.  
6 av 23 i 
gruppen har inte 
svarat något alls. 
 

Tabell 5.1. Visar skillnader i olika åldersgrupper 



31 

 
Tabell 5.1 visar att alla grupper anser sig passa in på Micro markets. Ingen åldersgrupp bryr 
sig särskilt mycket om trender och det senaste modet utan handlar jeans som passar den egna 
personligheten. Den äldsta åldersgruppen passar minst in på Micro markets av alla grupper 
men stilen dominerar ändå gruppen som helhet.  
 
Vi har även skapat en bild av skillnader mellan män och kvinnor (tabell 5.2) 
 

 Kvinnor (66st) Män (54st) 
Vilken av Priests grupper 
(om någon) stämmer bäst 
enligt majoriteten? 

Micro markets 
36 (63 %) 

Micro markets 
29 (63 %) 

Hur stor andel köper jeans på 
ett och samma ställe? 

10 % 14,8% 

Hur många par jeans köper 
folk? 

2,98 2,86 

Hur använder majoriteten 
sina jeans? (Fråga 13) 

D 27 (40,9 %) 
 

D 24 (44,4 %) 

Vilket är genomsnittspriset 
per jeans? 

928 kr 872 kr 

Vilka märken handlar 
majoriteten? 

Replay 
Seven 
Miss Sixty 
Fornarina 
Diesel 
 

Levis 
Jack & Jones 
 

Blandat män och kvinnor. Nudie 
Cheap Monday 
Acne 
H&M 
Lee 
Alla som inte angivit svar utan handlar olika sorter, och 
kvinnor. 
 

Tabell 5.2. Visar skillnader mellan kvinnor och män. 
 
Vid köp av jeans så ökar priset på jeans med åldern. Undantaget är den yngsta gruppen som 
handlar jeans i prisklass en bit över de andra. Vid köp av jeans så är det gruppen födda 76-80 
som handlar flest jeans, tätt följt av den yngsta gruppen, född 86-90. Dessa två grupper är 
också de som är minst lojala gällande inköpsställe. Åldersgruppen med respondenter födda 
81-85 handlar minst antal jeans per år och betalar i snitt mindre pengar för sina jeans, men är 
samtidigt mer lojala än de yngsta och de födda 76-80. Den grupp som lägger ner minst pengar 
på jeans är de födda 81-85. Dessa är den enda gruppen som har flera olika typer av jeans, men 
som inte anpassar dem till olika tillfällen. I alla andra åldersgrupper har majoriteten flera olika 
jeans som de anpassar beroende på situation. Även på märkesfronten finns skillnader mellan 
de olika åldersgrupperna. Antal märken som anges minskar med åldern, men i övrigt är det 
samma märken som dominerar och existerar i alla grupper. 
 
När man jämför kvinnor och mäns konsumtion av jeans framkommer en del likheter, men 
även en del skillnader. Man kan se att både kvinnor och män har en tendens att identifiera sig 
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med gruppen Micro markets. Hela 63 % av respondenterna anser sig tillhöra Micro markets. 
Ser man till shopping så handlar majoriteten inte på samma ställe utan varierar sig. Data visar 
dock att män har en lite större tendens att handla på samma ställe än kvinnor. Skillnaden 
mellan antal köpta jeans är marginell. Kvinnor lägger dock ner lite mer pengar på sina jeans. 
De lägger ner runt 930 kronor per par, jämfört med männens 870 kronor. 
 
Men övergripande kan dessa skillnader inte förklaras som stora. Den största skillnaden vi kan 
se mellan män och kvinnors konsumtion är att kvinnor använder ett par jeans mer än män och 
att de lägger ner mer pengar per jeans de köper.  
 
När det kommer till hur kvinnor och män använder sina jeans så har en majoritet av både män 
och kvinnor svarat att de har flera olika typer av jeans som de har vid olika tillfällen. Däremot 
är det många kvinnor (36,4%) som har svarat E på situationsfrågan. Kvinnor använder många 
jeans men anpassar inte jeans till olika situationer i samma utsträckning som män. Relationen 
mellan kvinnors tendens att köpa mer mixade prisklasser och benägenheten att inte anpassa 
sig lika ofta till olika situationer som män kan förklaras med att priset inte är det som avgör 
användning utan utseendet av byxan. Kvinnor handlar enligt undersökningen flera sorters 
jeans än män. Bortsett från att en del märken vänder sig specifikt till just män eller kvinnor, så 
handlar de relativt lika. Det finns många märken som både män och kvinnor anses handla och 
det finns ingen grupp som mer än den andra inte svarat på märkesfrågan. 
 
Nedan har vi gjort en tabell (5.3) över skillnader i konsumtion mellan olika inkomstgrupper.  
 
Som det framgår i tabell 5.3 existerar vissa samband mellan inkomstgrupperna. Exempelvis 
visar diagram 4.3 i empirin att antalet jeans som köps per år ökar med inkomst. Den grupp 
som tjänar minst pengar handlar i snitt 2,68 par jeans per år och antalet jeans som köps per år 
ökar sedan med inkomst till 3,67 par jeans för dem som tjänar 40 000 eller mer. 
Genomsnittspris som läggs på ett par jeans har en avvikelse i de inkomstgrupper som tjänar 
mindre pengar. Annars lägger den grupp som tjänar minst pengar också minst pengar per 
jeansköp (endast 880 kr) och den grupp som tjänar mest brukar också betala mest (1178 kr). 
Vi kan alltså mer eller mindre skåda en del positiva samband mellan olika inkomstgrupper 
och variablerna pris och antal jeansköp per år.  

 
Bland de skillnader som upptäckts mellan olika inkomstgrupper syns framför allt hur jeansen 
används och hur lojala kunderna är. Av tabellen framgår att de som tjänar 10 000- 20 000 kr 
är minst lojala mot en affär. I detta segment finns ingen respondent som handlar sina jeans på 
samma ställe. De grupper som är mest lojala är de grupper som tjänar mest pengar. Dessa 
personer handlar även många och dyra jeans. 
 
Den inkomstgrupp som tjänar mest pengar är den enda grupp som har en majoritet som anser 
sig passa in på Stockholm stil. De som tjänar mest köper det som är trendigt och kan lägga 
mycket pengar på jeans. Alla andra inkomstgrupper och grupper med andra variabler anser sig 
inte följa trender och beskriver sig själva som Micro markets.  
 
Om man kollar på hur olika inkomstsegment använder sina jeans kan man se att de som tjänar 
mindre inte anser sig anpassa sina jeans till olika tillfällen. De som tjänar mer pengar anpassar 
i större utsträckning sina klädval efter situation. Samtidigt har de som tjänar mindre pengar 
flera olika jeans och märken som de använder medan de som tjänar mer inte alls använder lika 
många olika jeansmärken. Inkomstgrupp 30 000- 40 000 kr utmärker sig mest av grupperna 
vad gäller val av märken. Hälften av respondenterna har angivit Lee som ett märke.  
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 A) 
0- 10 000 kr  
(56 st.) 

B) 10 000-  
20 000 kr  
(24 st.) 

C) 20 000- 
30 000 kr 
(25 st.) 

D) 30 000- 
40 000 kr  
(6 st.) 

E) 40 000 
kr - över 
(9 st.) 

Vilken av Priests 
grupper (om 
någon) stämmer 
bäst enligt 
majoriteten? 

Micro 
markets 
30 (53,6%) 

Micro 
markets 
14 (58,3%) 

Micro 
markets 
16 (64,0%) 

Micro 
markets  
4 (66,7%) 

Stockholm 
stil 
3 (33,3%) 

Hur stor andel 
köper jeans på ett 
och samma 
ställe? 

8 (14,3 %) 0 (0 %) 2 (8,0 %) 2 (33,3 %) 2 (22,2 %) 

Hur många par 
jeans köper folk? 

2,68 2,96 3,03 3,50 3,67 

Hur använder 
majoriteten sina 
jeans? (Fråga 13) 

E 22  
(39,3 %) 

E 10  
(41,6 %) 

D 12  
(48,0 %) 

D 4  
(66,6 %) 

D 7  
(77,8 %) 

Vilket är 
genomsnittspriset 
per jeans? 

880 kr 848 kr 900 kr 942 kr 1178 kr 

Vilka märken? De som tjänar mindre pengar. 
Inkomstgrupp A-C är stora grupper och 
svåra att sortera. Huvudsakligen går det att 
skåda alla uppräknade märken i dessa 
inkomstgrupper. 
 

3 Lee 
 
Annars anges 
olika märken 
som svar i 
denna 
inkomstgrupp. 
 

4 Acne 
2 Levis 
2 Diesel 
2 Lee 
2 Nudie 
1 H&M 
1 Id 
1 Jack & 
Jones 
1 olika 
1 True 
Religion 
 

Tabell 5.3. Visar skillnader mellan olika inkomstgrupper. 
 

5.2 Resultat och tolkning 

Här presenteras resultatet av undersökningen. Detta är en sammanfattning av analysen och 
ämnar uppfylla syftet, närmare bestämt att kritiskt granska marknaden och försöka ta reda på 
orsaken till dess förändringar och trenders betydelse.  
 
Med hjälp av segmenteringsmetoder har vi lyckats få en bild av de grupper och beteenden 
som finns på marknaden. Det är i de gemensamma sambanden som det går att finna ett svar 
på varför marknaden för jeans är så stark. De mindre skillnader som vi ser i olika grupper när 
vi segmenterar kan inte ensamma förklara varför jeans blivit trendigt och varför marknaden 
för jeans har kunnat bli så stor. Dessa siffror visar endast marknadens sammansättning och 
har som uppgift att ge en bild för läsaren så att orsaken till vad som ligger bakom marknadens 
uppsving ska kunna tolkas. Här följer vad som kommit fram utifrån analysen: 
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Kunder som är yngre och har lägre inkomst betalar mindre för ett par jeans än de som är äldre 
och tjänar mer. Undantaget från sambandet är de yngsta och de med lägst inkomst, som 
avviker genom att betala ett högre pris. Särskilt gruppen i övre tonåren utmärker sig genom att 
handla nästan lika dyra jeans som de med högst inkomst. 
 
Det är en liten skillnad mellan kvinnors och mäns konsumtionsbeteende då kvinnor betalar 
lite mer per par jeans. Däremot är det svårt att se någon tydlig trend i hur många jeans 
konsumenter i olika åldrar eller olika kön handlar per år. Det framgår dock att en högre 
inkomst medför att man handlar ett större antal jeans. 
 
Samband mellan olika konsumenters lojalitet är enligt vad analysen visar svåra att urskilja. 
Männen kan vara lite mer lojala mot affärerna än vad kvinnorna är, men annars syns inget 
tydligt samband mellan lojalitet och ålder eller inkomst. 
  
Användningen av jeans är relativt homogen på så vis att huvudparten av konsumenterna har 
flera slags jeans. Drygt hälften av alla respondenter anpassar sina jeans till olika situationer. 
Tendensen att anpassa sina jeans till olika situationer skiljer dock sig lite mellan olika 
grupper. Kunder födda 1981-1985 anpassar sina jeans i mindre utsträckning än övriga 
åldersgrupper och de som tjänar mindre anpassar dem i lägre grad än de som tjänar mer. Trots 
små skillnader anpassar majoriteten av kvinnor och män sina jeans till olika situationer och 
detta visar att anpassning och mångfald av jeans är relativt viktigt för konsumenter. 
  
Vilken mängd märken, som grupperna använder, skiljer sig lite. Till exempel minskar antalet 
märken med stigande ålder. Kvinnor handlar lite fler märken än vad männen gör. De som 
tjänar mer handlar färre märken än de som tjänar mindre. Dock används liknande märken i 
samtliga grupper. 
 
Det tydligaste sambandet som framkommit i undersökningen av användare av jeans, i 
åldrarna 16-36, boende i Stockholm visar trenders betydelse för konsumtionen. Majoriteten av 
konsumenterna har svarat att de inte bryr sig så mycket om trender och mode. De handlar 
hellre jeans som passar den egna personligheten.  
 
Det är personligheten som har störst betydelse för konsumenters köpbeslut och inte vilka 
trender som existerar. Många jeans används och det är relativt viktigt att anpassa jeansen efter 
situation. Det finns inga större skillnader vad gäller olika märkens popularitet och betydelse 
för olika grupper. Pengar har endast en liten roll i vilka märken som går att köpa och hur 
viktigt det är att följa trender.  
 
Resultatet vi fått fram är att grupperna inte är olika vad gäller köpbeteende. Det är 
uppfattningen om den egna särprägeln som har givit jeans ett uppsving på marknaden. 
Trender har inte särskilt stor betydelse för konsumenterna. Jeans har istället ett stort personligt 
värde idag vilket kan vara förklaringen till att jeans har blivit så populära. 
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6 Slutsats och diskussion 

6.1 Slutsats  

Här presenteras vad vi kan dra för slutsatser av analysen. Slutsatsen svarar på frågeställningen 
om varför jeansmarknaden ser ut som den gör.  
 
Marknaden består av många enskilda individer som vill uttrycka sin personlighet samtidigt 
som undersökningen visar att grupperna på marknaden är relativt homogena i sitt sätt att 
konsumera.  
 
I analysen kan man tydligt se den bild, som konsumenter har av sig själva och sin 
konsumering. Det framkommer att en klar majoritet av konsumenterna i undersökningen 
anser sig passa in på Micro markets och att de på så vis ser sina val av jeans som ett sätt att 
uttrycka sin individualitet, snarare än ett sätt att följa trender. Detta tyder på att folk inte anser 
sig vara influerade av sin omgivning, utan hellre satsar på kläder som passar deras egen 
personlighet.  
 
Samtidigt visar konsumentbeteendet en annan bild om man jämför grupper och individer. 
Överlag är det inte så stora skillnader mellan hur olika grupper konsumerar. Majoriteten har 
flera sorters jeans som de anpassar efter situation, är relativt illojala mot inköpsställena och 
handlar relativt lika många jeans. De undersökta grupperna är relativt homogena även när det 
gäller val av märken.  
 
Slutsatsen av analysen är att jeanskonsumenter vill vara individuella samtidigt som de 
använder lika märken på liknande sätt. De tillfrågade har flera sorters jeans och anpassar sina 
jeansval efter situation. Trots jeansens relativa enkelhet uppfattar konsumenterna att plagget 
ger ett uttryck för deras personliga stil. En viss modell, en viss tvätt eller en speciell detalj kan 
ge en känsla av individualitet och personlighet. Konsumenternas strävan efter individualitet i 
kombination med att jeans är ett enkelt basplagg har skapat ett stort utrymme för många nya 
och originella jeansmärken. 
 

6.2 Diskussion 

Datorprogrammet SPSS har givit undersökningen en möjlighet att sortera in marknaden i alla 
kombinationer av kategorier och se vilka segmenteringsmöjligheter som verkligen existerar. 
Med hjälp av SPSS har det varit möjligt att använda många kategorier för att se om behovet 
ser annorlunda ut beroende på val av variabler. Ett stort antal variabler har gett oss möjlighet 
att testa många kombinationer för att på så vis urskilja vilka samband som är mest väsentliga.  
 
Respondenternas uppfattning om behov stämmer inte överens med deras beteende. Trots att 
de flesta vill ha en personlig och individuell stil så har en klar majoritet svarat att de använder 
märken som är välkända och som finns att köpa i vanliga butiker. Få har svarat att de handlar 
märken som finns i specialbutiker eller exempelvis second hand. Istället väljer man relativt 
vanliga märken som finns tillgängliga i affärerna och som är vanliga på stan. På vilket sätt 
konsumenterna klär sig personligt utifrån sin personliga stil framgår därför inte exakt. Vi tror 
att många personer är övertygade om att de handlar efter personligheten men att de egentligen 
är influerade av andra personer eller av annan påverkan från marknaden (reklam, media och 
klädstilen som finns tillgänglig i handeln). En förklaring kan vara att man inte alltid vill svara 
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exakt korrekt. Det är kanske inte alltid man vill se sin personlighet standardiserad i en mall 
utan kanske anpassar svaren efter hur man vill framstå. 
 
Konsumtion av jeans är något som ökar vid en högre inkomst. Samtidigt kan man se att den 
yngre målgruppen och de med lägre inkomst trots sin ekonomi handlar dyra jeans. Denna 
ålders- och inkomstgrupp satsar även på flera olika märken än vad höginkomsttagare gör. Vi 
tror denna skillnad beror på att ungdomar i större utsträckning påverkas av omgivningen och 
har ett behov av att passa in. Det kanske är viktigt att ha det rätta märket, att signalera rätt 
status och att inte vara annorlunda. Vad gäller prisnivån så kan det förklaras med att 
ungdomar bor hemma och får pengar av sina föräldrar eller jobbar extra. Personer i åldern 16-
20 år som bor hemma har sannolikt inte fasta utgifter utan kan lägga mycket av sina pengar på 
konsumtionsvaror. Vi kan också se en stor skillnad i pris vad gäller åldersgrupp 21-25 år. 
Dessa handlar jeans för minst pengar. Förmodligen har många i denna grupp flyttat hemifrån 
med många utgifter och är studerande, med låg inkomst.  
 
Det har framkommit en del skillnader i användning hos olika inkomstsegment. De grupper 
som tjänar mest pengar (inkomstgrupp C-E) är de grupper som anser sig anpassa sitt 
användande av jeans mest. Uppfattningen om att anpassa användandet ökar dessutom med 
inkomst. Skillnaden kan förklaras med att arbete som är högavlönat ofta innefattar så kallade 
klädkoder. Vi tror att många av dessa personer kan ha en viss typ av kläder på arbetet (kostym 
eller jeans som är hela, rena och enkla) och kläder som de har på fritiden (olika jeans).  
 
Slutligen har vi några tankar om Priests (2005) fyra olika kundgrupper, som vi testat på 
Stockholm. Enligt Priest kan grupperna överlappas och kombineras och är inte enbart separata 
marknadssegment. Priest har enligt oss gjort det lätt för sig genom att låta grupperna flyta 
ihop och inte ha tydliga gränser. Det blir svårt att klart och tydligt se vilka grupper som 
verkligen existerar på marknaden när en person kan passa in i flera olika segment. Människor 
kan passa in på flera alternativ vilket innebär att de inte har samma stil och sätt att konsumera 
över tiden. Därmed har situationen stor betydelse för sättet att anpassa klädval. Precis som 
Söderlund tidigare hävdat att flera kategorier skapar mindre och unika segment blir 
marknaden komplex i Priest teori när flera gruppindelningar blir möjliga. 
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7 Rekommendationer 
I denna undersökning har vi inte endast fått fram mycket intressant om Stockholms- 
marknadens sätt att konsumera jeans och orsaken till jeansens uppsving. Studien av 
marknaden har även genererat många intressanta frågor kring konsumtion. Eftersom många 
frågor har väckts till liv kommer vi att göra rekommendationer om vilken forskning som vi 
anser intressant att i framtiden bedriva kring konsumtion. 
 
Undersökningen har visat att konsumenter vill handla efter sin egen personlighet och stil men 
att det verkliga valet av produkt inte speglar någon speciell individualitet jämfört med vad 
andra väljer och vad som är populärt och trendigt just nu. Det skulle vara intressant att 
undersöka hur olika varumärken kan (eller faktiskt lyckas) kommunicera den individualitet 
som konsumenterna eftersträvar. Att göra en undersökning som kan vara ännu mer till nytta 
för företagen och lägga fram strategier för hur de ska marknadsföra sig för att skapa starkare 
varumärken. Vidare skulle det också vara intressant att göra en djupare kvalitativ 
undersökning kring konsumenters sätt att tänka för att verkligen skapa förståelse för hur de 
idag tänker när de konsumerar och huruvida de påverkas av sin omgivning. 
 
Vi rekommenderar även att genomföra en studie som omfattar andra geografiska områden. 
Denna studie berörde endast Stockholmsområdet. Prisklass och märken visade sig vara 
enormt annorlunda än hur hela landets genomsnittskonsumtion beskrivs i branschtidningen 
Habit (Andersson 2005 s.22-23). Vi tror att konsumtionsvanor och beteende kan vara väldigt 
olika beroende på var man befinner sig eftersom siffrorna visar så tydliga skillnader. Det 
skulle därför vara intressant, framförallt för företag som ska etablera sig i nya områden eller 
för företag som inte har lyckats lika bra överallt att ta del av en studie som visar skillnader i 
konsumtionsbeteende över landet.  
 
Slutligen rekommenderar vi ytterligare forskning kring attitydförändringar på marknaden. 
Vårt intresse kring denna studie berodde framförallt på att vi tyckte oss se en förändring i 
beteende på marknaden och ett ökat intresse för en relativt vanlig produkt (jeans). Det skulle 
vara intressant att undersöka huruvida andra produkter kan få ett liknande uppsving i intresse 
som jeans har fått. Går det att påverka och skapa ett starkt intresse för andra produkter som 
just nu inte ger en stark känsla av personlighet och därmed inte är lika trendiga? 
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Bilaga 1 
 
Mail till företag 

Hej! 

 Vi är två studenter från Stockholms Universitet som ska skriva magisteruppsats i 
företagsekonomi under våren 2006.  

Då vi båda är intresserade av mode och design har vi valt att skriva om jeansbranschen i 
Sverige. För att få bakgrundsinformation om denna bransch skickar vi frågor till flera svenska 
jeans och modeföretag. 

Svaren från dessa frågor har vi tänkt sammanställa till ett anonymt diagram utan exakta siffror 
eller företagsnamn. 

  

1. Vad heter ert jeansmärke/ era jeansmärken? 

2. Hur många jeansmodeller hade ni?  

                  a) år 2004   

                  b) år 2005 

3. Vilken prisnivå hade ni på era jeans?  

                  a) år 2004 

                  b) år 2005 

4. Hur många par jeans sålde ni i Sverige?  

                  a) år 2004 

                  b) år 2005 

5. Hur mycket omsatte era egna jeans?  

       a) år 2004 

                         b) år 2005 

6. Vill ni ta del av uppsatsen när vi är färdiga? 

  



 

7. Är det möjlighet att få intervjua någon på företaget om jeans? 

      (Vem ska vi i så fall kontakta?) 

 

Vi är mycket tacksamma för svar! 

 Med vänliga hälsningar 

  

Emelie Sjöstedt                                          Hamenita Vikström 

0702-685040                                            0708-635323 

emelie@marknadsakademien.com              hamenita@hotmail.com 

emelie_sjostedt@hotmail.com 

 

http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=ED550FE7-1CF6-4E31-AB66-E461485428A4&start=0&len=10806&src=&type=x&to=emelie@marknadsakademien.com&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=00000000-0000-0000-0000-000000000001&a=d4f839dac3f40074aa6e1d6641941996e975594605d3d21089c85ddeb9c39d4b


 

 Bilaga 2:  
 
Enkät till konsumenter 
 
1.  Man   Kvinna  2. Födelseår  19 __ __ 
 
 
3. Jag bor vid den här tunnelbanestationen   _________________________________ 
 
4. Min genomsnittliga bruttoinkomst per månad är 

0-10  000 kr 10 000-20 000 kr 20 000-30 000 kr 
 
30 000-40 000 kr  Över 40 000 kr 

 
5. Använder du jeans regelbundet?         JA           NEJ 
 
6. Hur många jeans har du ungefär som du använder? _______ st. 
 
7. Hur många jeans köper du per år? Ca _______ st. 
 
8. Hur mycket pengar brukar du lägga på ett par jeans? Ca ___________________kr 
 
9. Brukar du handla dina jeans på samma ställe?           JA             NEJ 
  
10. När du handlar jeans! Vilket/vilka jeansmärken brukar du handla? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
11. Vilket alternativ stämmer bäst in på dig? (välj endast ETT alternativ!) 
 

A. Jag följer modet ganska bra och tycker att det är bättre att köpa billigare jeans och 
kunna byta ut dem oftare! 

 
B. Jag vill vara först med det senaste inom jeansmodet och lägger gärna mycket pengar 
på jeans speciellt om det är ett bra märke! 

 
C. Jag köper det som är trendigt just nu och kan ibland lägga mycket pengar på jeans! 

 
D. Jag bryr mig inte så mycket om trender och det senaste modet utan handlar jeans som 
passar mig och min personlighet!  

 
12. Denna fråga syftar tillbaka på fråga nr 11.  
 
        Jag hittade ETT alternativ som stämmer in på mig perfekt! 
 
  Jag tycker inte att något av alternativen passar in på mig! 
 
Jag skulle även kunna passa in på alternativ: A   B C D 

 
13. Jag anpassar stil, märke och/eller prisklass beroende på tillfälle? 

A. Nej, jag har bara en typ av jeans och använder dem vid alla tillfällen (fest och vardag)! 



 

B. Nej, jag har bara en typ av jeans och använder dem endast på vardagar och enklare tillfällen! 

C. Nej, jag har bara en typ av jeans och använder dem endast vid fest och finare tillfällen! 

D. Ja, jag har flera olika typer av jeans som jag har vid olika tillfällen (festjeans/vardagsjeans)! 

E. Ja, jag har flera olika typer av jeans men tycker inte jag anpassar dem till olika 

tillfällen!       

 
Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! 



 

Bilaga 3  
 
Enkätdata 
 
Nr. 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  11.  12.  12.   13.  10.  

1 Kvinna 81 Hornstull A J 3,0 2 400 N D   A E M

2 Kvinna 82 Sockenplan A J 4,0 2 850 N D A   A D

3 Kvinna 82 Björkhagen A J 5,0 2 800 N C   A E M

4 Kvinna 82 Karlaplan A J 4,0 2 700 N A   D A M

5 Kvinna 86 Alvik A J 3,0 2 850 N D A   D D

6 Man 83 Brommaplan C J 4,0 4 1 000 J C   A E D

7 Kvinna 86 Brommaplan A J 3,0 2 1 750 N C   B D D

8 Kvinna 86 Liljeholmen A J 2,0 2 1 500 N D   B D D

9 Kvinna 81 Stadion C J 8,0 4 950 N A   C D M

10 Kvinna 81 Stadion C J 3,0 1 1 400 N C   A E M

11 Kvinna 87 Alvik B J 3,0 2 1 500 N D   C E D

12 Kvinna 76 Kristineberg C J 4,0 1 600 N D A   D D

13 Man 78 Ropsten C J 3,0 1 800 N D A   B M

14 Man 84 Mariatorget A J 4,0 1 300 N D A   E B

15 Man 81 Slussen C J 4,0 3 1 000 N D   C D D

16 Kvinna 80 Fridhemsplan C J 4,0 2 1 750 N D A   D M

17 Kvinna 75 Fruängen D J 6,0 6 1 200 N A   C E D

18 Man 84 Vällingby D J 6,0 3 900 N D A   D D

19 Man 84 Haninge B J 3,0 1 400 N D A   D B

20 Man 80 Stureby B J 7,0 2 1 250 N C   D E D

21 Man 83 Abrahamsberg A J 2,0 4 300 N D A   A B

22 Man 74 Gubbängen E J 5,0 2 1 200 N C   D D D

23 Man 78 Duvbo C J 6,0 2 700 N D   A E D

24 Man 76 Nacka E J 4,0 6 800 N A A   E M

25 Man 79 Sundbyberg C. B J 4,0 3 400 N D A   E M

26 Man 74 Bagarmossen C J 2,0 2 1 400 J D A   A D

27 Man 87 Sockenplan A J 2,0 3 800 N A A   A M

28 Kvinna 84 Gärdet A J 4,0 2 800 N D A   E M

29 Man 80 Rissne B N 1,0 1 900 N D A   E M

30 Man 81 Solna B J 5,0 2 1 000 N D A   E M

31 Man 75 Rinkeby A J 4,0 2 400 N D A   E B

32 Man 71 Enskedegård E J 5,0 2 1 200 N B A   D D

33 Man 85 Österskär A J 4,0 3 1 100 N D   B E D

34 Man 77 Mariatorget B N 2,0 1 400 N D A   A B

35 Man 79 Rådmansgatan C J 3,0 2 800 N D A   A D

36 Man 72 Karlaplan C J 1,0 0 300 N D A   E B

37 Man 77 Gärdet B J 5,0 2 500 N A A   D M

38 Man 74 Mariatorget D J 5,0 3 750 N D A   D D

39 Man 83 Slussen B J 4,0 2 800 N A A   D D

40 Man 78 Medborgarplatsen C J 10,0 20 1 700 N D A   A D

41 Man 75 Slussen E J 4,0 3 1 400 N C A   D D

42 Man 83 Rådmansgatan A J 3,0 2 800 N A   C A D

43 Man 70 Fridhemsplan D J 4,0 4 1 000 N D A   D D

44 Man 87 Slussen A J 6,0 3 1 200 N D   A, B E D

45 Man 79 Hötorget A J 2,0 2 1 000 N  B   E D

46 Man 81 Lappkärrsberget A J 3,0 2 600 J D A   B M



 

47 Man 83 Hornstull B J 4,0 2 1 200 N D A   A D

48 Man 86 Karlaplan A J 4,0 1 1 000 N D   C D D

49 Man 79 Gärdet E J 7,0 4 1 000 N C   D D D

50 Man 84 Slussen A J 4,0 2 700 N D   C D D

51 Man 83 Östermalmstorg A J 3,0 2 1 100 J D A   B D

52 Kvinna 82 Hagsätra A J 3,0 2 400 N D A   A B

53 Kvinna 81 Flemingsberg A J 4,0 2 650 N D A   A M

54 Kvinna 81 Sickla Strand B J 6,0 2 800 N D   A A D

55 Kvinna 80 Fruängen C J 3,0 2 250 N D A   A B

56 Kvinna 86 Jakobsbergs station A J 4,0 5 700 N A   D D D

57 Kvinna 76 Bagarmossen A J 4,0 2 500 N D A   E M

58 Kvinna 88 Bagarmossen A J 14,0 7 1 000 N D   A A M

59 Kvinna 83 Akalla A J 6,0 3 1 000 N D A   D D

60 Kvinna 86 Österskär A J 6,0 7 1 500 N B   C D D

61 Kvinna 81 Nacka C J 5,0 3 500 N A   C D B

62 Kvinna 83 Ropsten, Brevik A J 6,0 4 400 N D   A D B

63 Kvinna 87 Vällingby A J 7,0 3 1 250 J D   C D D

64 Kvinna 77 Solna C J 3,0 3 1 000 N D A   A D

65 Kvinna 80 Trångsund A J 3,0 2 1 500 J D A   A D

66 Kvinna 77 Globen B J 12,0 5 600 N A A   D D

67 Kvinna 79 Solna station A J 4,0 2 1 000 N C A   D D

68 Kvinna 87 Gröndal A J 10,0 3 1 150 N D A   E D

69 Kvinna 71 Vårberg C J 4,0 1 500 N D   A D B

70 Kvinna 89 Rönninge A J 4,0 3 900 N D   C E M

71 Kvinna 85 Vällingby A J 4,0 1 1 000 N D A   D D

72 Kvinna 88 Rinkeby A J 3,0 3 500 N A   D E M

73 Kvinna 90 Abrahamsberg A J 7,0 3 1 000 N D A   D D

74 Kvinna 86 Igelboda B J 3,0 2 700 N D A   D M

75 Kvinna 77 St Eriksplan C J 6,0 3 1 000 N D   C D D

76 Kvinna 80 Östermalmstorg A J 10,0 10 1 500 N B   A, C E D

77 Kvinna 75 Odenplan C J 5,0 3 1 500 N C   B D D

78 Kvinna 77 Rådmansgatan B J 2,0 1 400 N D A   E B

79 Kvinna 81 Mariatorget A J 3,0 1 400 J D A   E B

80 Kvinna 78 Karlaplan B J 4,5 10 1 350 N D   A, C D D

81 Kvinna 74 Universitetet B J 5,0 2 1 000 N D A   B D

82 Kvinna 79 Fridhemsplan B J 5,0 5 500 N A   D E B

83 Kvinna 85 Mariatorget A J 5,0 1 500 N  B   E B

84 Kvinna 85 Östermalmstorg A J 5,0 1 275 N A   D E B

85 Kvinna 80 St Eriksplan A J 3,0 1 750 N  B   E M

86 Kvinna 85 Fridhemsplan A J 5,0 3 1 000 N D A   E M

87 Kvinna 82 St Eriksplan A J 5,0 2 800 N  B   D D

88 Kvinna 72 St Eriksplan C J 5,0 3 900 N A   C D M

89 Kvinna 80 Stora Essingen B J 6,0 5 1 500 N C   B D D

90 Kvinna 81 Sofia C J 4,0 2 400 N D   A E M

91 Kvinna 83 Kungsängen B J 10,0 2 750 N A   C A M

92 Kvinna 89 Tumba station A J 10,0 3 1 000 N D   C D D

93 Kvinna 75 Solna Centrum B J 10,0 7 500 N D   A E M

94 Kvinna 86 Solna A J 15,0 8 1 500 N  B   E D

95 Kvinna 81 Bredäng A J 13,0 3 1 300 N  B   D D

96 Kvinna 82 St Eriksplan A J 3,0 2 1 000 J D   C A D

97 Man 81 Rådmansgatan A J 4,0 4 1 200 J B   C A D

98 Man 73 Medborgarplatsen E J 4,0 4 1 250 N  B   D M



 

99 Man 75 Mariatorget D J 8,0 3 800 J D A   D D

100 Man 80 Solna station C J 3,0 3 1 000 N C   A D D 

101 Man 84 Sickla udde A J 3,0 3 1 000 N C   B E D 

102 Man 75 Tumba station A N 0,0 0 0     B   C D 

103 Kvinna 75 Ingarö C N 1,0 1 500 N A A   A B 

104 Man 75 Midsommarkransen E N 5,0 10 1 750 N A   D D D 

105 Kvinna 81 Rådhuset A J 6,0 3 1 200 N   B   E D 

106 Kvinna 85 Södertälje A J 5,0 3 1 000 J   B   D M 

107 Man 82 Slussen B J 6,0 4 1 000 N   B   E D 

108 Man 74 Tyresö C J 10,0 5 950 N   B   D M 

109 Man 81 Skarpnäck A J 5,0 1 700 N   B   D M 

110 Man 80 Tyresö A J 4,0 3 850 N   B   D M 

111 Man 74 Karlaplan E J 2,0 2 1 200 J D A   D D 

112 Man 82 Kista A J 2,0 2 400 N A   D B B 

113 Man 73 Ropsten E J 1,0 1 800 J   B   B D 

114 Kvinna 74 Ropsten D J 3,0 2 1 000 J   B   B D 

115 Man 79 Rådmansgatan C J 7,5 4 800 N D   A, C D M 

116 Man 84 Karlaplan B J 5,0 3 800 N D A   D D 

117 Kvinna 80 Odenplan C J 2,0 1 800 N D A   A D 

118 Kvinna 82 Slussen B J 6,0 4 1 600 N   B   E M 

119 Man 84 Rådmansgatan B J 6,0 2 500 N A A   D M 

120 Kvinna 81 Rådmansgatan A J 7,0 5 1 500 N C A   E D 
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