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In the fashion industry, competition grows higher and it becomes increasingly 
difficult to break into, or survive on the market. Consumers today have access to 
more information about products and with that in mind the consumer behavior has 
changed throughout the years. To make themselves powerful in the battle for the 
customer, chain stores need to offer customers unique products and services. 
Companies need to distinguish themselves and be seen, in an effort to break through 
the tremendous noise of the market. 

In addition there is a great social responsibility that all businesses should consider, 
with mass production of goods and services constantly evolving and becoming 
increasingly available. A huge resource of mass production leads to strains on the 
world's natural resources and our environment. 

In this study we investigate whether consumers have needs or desires for an eco-
friendly clothing consumption. 

The purpose of the study is to find out if today's customers demand environmentally 
oriented clothing of the brand Desigual. The questions aim to investigate consumers' 
attitudes and purchasing behavior on clothes and their interest in environmentally-
produced clothing. Our study included a quantitative survey where we sent a 
questionnaire by e-mail, and a qualitative study in which we interviewed customers in 
Desiguals store in Gothenburg. The two different perspectives are analyzed and used 
in conjunction with the theory, in order to draw conclusions. 

Through our analysis, we conclude that there is no interest or need from the 
consumers for environmentally oriented clothing at Desigual, and that today's 
consumers instead value the price as one of the most influencing factors when 
purchasing clothes. 

Keywords: Attitude and behaviour, Noise, Market, Operator, Market based 
economy, CSR, Flagshipstore, Brand, Word of mouth, Brand image. 
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Examinator: Martin Behre 
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Inom modebranschen växer konkurrensen sig allt större bland företag och det blir 
allt svårare att slå sig in, eller överleva på marknaden. Dagens konsumenter har även 
tillgång till mer information kring produkter vilket gör att kundbeteendet förändrats. 
För att göra sig slagkraftig i kampen om konsumenten behöver butikskedjor erbjuda 
kunden unika produkter och tjänster. Företagen behöver utmärkas och synas för att 
slå sig igenom det enorma bruset på marknaden.  

Utöver det finns ett stort samhällsansvar som alla företag bör ta hänsyn till, då 
massproduktion av varor och tjänster ständigt utvecklas och blir alltmer tillgängliga. 
Enorma resurser av massproduktion leder i sin tur till påfrestningar på världens 
naturtillgångar och vår miljö. 

Med bakgrund till det har vi i uppsatsen valt att undersöka om konsumenter finner 
ett behov av en miljövänlig klädkonsumtion. 

Syftet med studien är att ta reda på om dagens kunder efterfrågar miljöinriktade 
kläder hos varumärket Desigual. Frågeställningarna syftar till att undersöka 
konsumenters attityder och köpbeteende kring kläder och även deras intresse för 
miljöproducerade kläder. Vår studie har genomförts med en kvantitativ 
undersökning där vi skickade ut ett frågeformulär via e-mail och en kvalitativ 
undersökning där vi intervjuat kunder i Desiguals butik i Göteborg. De två olika 
perspektiven har analyserats och använts tillsammans med teorin för att kunna dra 
slutsatser.  

Genom vår analys kan vi dra slutsatsen att det inte finns ett intresse eller behov av 
miljöinriktade kläder gällande varumärket Desigual, och att dagens konsumenter 
istället värderar priset som ett av de mest påverkande faktorerna vid inköp av kläder. 

Nyckelord: Attityder och beteenden, Brus, Marknad, Aktör, Marknadsekonomi, 
CSR, Flaggskeppsbutik, Varumärke, Ryktesspridning, Varumärkesimage. 
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1. Inledning 

__________________________________________________________ 

I inledningskapitlet beskriver vi studiens problembakgrund och det här kapitlet 
innefattar även en diskussion kring vårt utvalda ämne. Kapitlet kommer även att 
omfatta problemformulering, problemavgränsning och studiens syfte för att 
avslutningsvis beskriva nyckelord och definitioner samt studiens disposition. 

_______________________________________________________ 

   1.1 Problembakgrund 
I dagens modebransch råder en intensiv konkurrens som växer sig allt starkare i 
kampen om konsumenten (Baltas & Argouslidis, 2006). Ett bevis i den riktningen är 
butikskedjornas olika sätt att ständigt finna alternativ till förnyelse genom att erbjuda 
kunden ett stort eller unikt utbud av produkter och tjänster (Chiu-Han & Sejin, 2011). 
Chiu-Han och Sejin (2011) menar att med den mättnad som råder på dagens 
marknad är det därför viktigt att ständigt utmärkas och synas. Det kan exempelvis 
göras genom att skapa mervärde för kunden och erbjuda produkter och kringtjänster 
som upplevs som unika i sitt slag.  

Dahlén och Lange (2009) talar om att det råder ett kommersiellt brus som nya 
aktörer på marknaden måste slå sig igenom för att kunna nå ut till sin målgrupp. 
Utöver det kommersiella bruset rådet det även en marknadssituation som alla aktörer 
måste ta hänsyn till för att vara konkurrenskraftiga. För att kunna överleva 
konkurrensen bör nya företag på den svenska marknaden skapa en innovativ 
marknadsföring för att expandera och utvecklas ekonomiskt. 

Chan och Wong (2012) menar att utöver dessa aspekter råder det även ett 
samhällsansvar som alla företag bör bejaka. Vi lever i en tid i ständig utveckling där 
flödet av varor och tjänster blivit mer tillgänglig på olika marknader, världen över. En 
följd av globalisering bidrar till massproduktion som i sin tur ställer enorm börda på 
världens naturtillgångar.  

Köpattityder och -beteenden har genom åren förändrats då dagens konsumenter är 
mer medvetna gällande trender och samtidigt ställer de högre krav på 
modeprodukter då etik och miljöfrågor står högt i kurs. Företagen blir på ett eller 
annat sätt tvingade till att ta mer ansvar i dag genom att tänka mer hållbart. Det kan 
handla om att förlänga en produkts livslängd, återvinna och återanvända material 
men även om att förse anställda med bra arbetsvillkor.  Genom att tänka på hållbart 
mode är det numera ett sätt för företagen att skapa konkurrensfördelar då 
marknaden i dag är väldigt mättad eftersom det existerar ett överflöd av produkter. 
En rapport som Naturvårdsverket tagit fram visar att nettoinflödet av kläder och 
textilier till Sverige för 2008 låg på cirka 15kg/person och år, varav uppskattningsvis 
8 kilo/person och år hamnar i soporna (Hellberg, 2011-04-05, Miljöaktuellt). Med 
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andra ord slängs ungefär hälften av det vi konsumerar av olika anledningar. För både 
nya och gamla aktörer på marknaden blir det allt viktigare att sticka ut och försöka 
fånga in dagens kunder. 

Ett nyetablerat företag på den svenska marknaden är bland annat modekedjan 
Desigual. Desigual är ett spanskt modemärke som etablerades 1984 av Thomas 
Meyer. Vi frågade Christer Wallin, entreprenör och delägare för Desigual i Sverige, 
vart han såg potential till att introducera Desigual i Sverige. Christer svarade att han 
reser mycket och gillar mode och Desigual var ett märke som han kände hade 
potential för etablering på en marknad som Sverige. Idén om Desiguals butiker i 
Sverige blev verklighet efter diverse möten med ledningen på huvudkontoret.  

Företaget som ingår i vår undersökning har som mål att expandera med cirka 40 
butiker runt om Sverige inom en femårsperiod (Östgren, 2010-05-19, Market). Med 
en snabb expansion kommer även ett ökat ansvar då en ökad produktion och 
konsumtion ger en fler miljökonsekvenser. Det ligger rätt i tiden för detaljhandeln att 
investera i bättre hållbarhetsstrategier. Genom att ta hänsyn till sin strategiska 
placering mellan producent och konsument har detaljhandeln möjlighet att erbjuda 
mer miljövänliga produkter.  

När ett företag har inriktningen att arbeta via en “grön” produktutveckling och 
långsiktigt hållbara sortimentsstrategier ska kunna implementeras, måste de kunna 
skapa någon form av värde för konsumenten (Fredriksson & Fuentes, 2011-01-11, 
Miljöforskning). Värde för kunden kan skapas med hjälp av säljarna i butik, inte bara 
i form av försäljning av en ''grön'' produkt eller god service. Enligt Sveriges 
Konsumenters undersökning visar att i många fall har personalen i butiken inte 
tillräckligt med kunskap om vad vissa miljömärkningar står för, vilket kan vara ett 
argument för att kunden inte tar hänsyn till miljöaspekten i samband med ett köp 
(Berge, 2010-06-30, Råd och Rön). 

   1.2 Problemdiskussion 
När det kommer till val av marknadsföringskanaler skiljer sig Desigual från de flesta 
andra butikskedjor då de har valt bort att satsa på traditionell marknadsföring i 
Göteborg (Johansson, Bransch Manager 2011-04-06, Desigual Sverige). Med 
traditionell marknadsföring syftar vi på de vanligaste marknadsföringskanalerna så 
som annonser i tidningar, radio, internet och TV. Flaggskeppsbutiken i Göteborg 
använder sig av ryktesspridning som sin främsta marknadsföringskanal. Det kan vara 
ett medvetet val som gjorts för att anpassa marknadsföringen genom att upprätthålla 
Desiguals image och till viss del hitta ett sätt att tränga igenom det enorma bruset 
som råder. Genom att inte synas i traditionell media tror vi det är ett medvetet val 
som gjorts för att kunna förmedla och förvara företagets varumärkesimage.  Enligt 
Hillesland m.fl. (2012, Fundamentals of retailing & shopper marketing, s. 7) har 
traditionell marknadsföring tappat sin effekt. En genomsnittlig konsument blir t.ex. 
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exponerad av ca 460 TV annonser per vecka, och dagens konsumenter har blivit 
alltmer överväldigade och irriterade.  

Det råder även oroande tider för klädbranschen i Sverige, under augusti 2012 
tappade branschen 3,9% ifrån föregående år (Åström, 2012-09-11, Dagens Handel). 
För att kunna anpassa marknadsföringsstrategin efter marknaden är det viktigt för 
Desigual att ta hänsyn till målgruppen och deras behov. Etik och miljömedvetenhet 
hos konsumenten kan vara ett underliggande behov som Desigual i dagsläget inte tar 
hänsyn till. Vi tror att det ligger rätt i tiden för Desigual att engagera sig mer i CSR- 
frågor (definitioner och nyckelord hänvisas till 1.7) då det kan vara en bra 
marknadsföringsstrategi som kan leda till att varumärket förstärks samtidigt som det 
skapar konkurrensfördelar.  

Om Desigual tar ansvar för produktion och produkt tror vi att det i längden kommer 
leda till den ekonomiska vinst som alla företag strävar efter. Ett företag som har 
lyckats bra i sitt miljöarbete och även fått bra publicitet med att implementera 
hållbarhet i sina alla led är butikskedjan H&M (H&M sustainability strategy, 2011-
02-29). Det blir allt viktigare att effektivisera marknadsföringen genom att hitta 
innovativa sätt för att synas och förmedla varumärkets budskap (Dahlén & Lange, 
2009 s.27-29). Med andra ord råder det hård konkurrens mellan modeföretagen i 
kampen om konsumenten vilket innebär att ett företag måste erbjuda ett unikt 
produktkoncept som skall locka konsumenten. Kan det vara lämpligt för Desigual att 
skapa sig konkurrensfördelar genom att välja en marknadsföringsstrategi med 
miljömedveten inriktning? Vad vi redan vet idag är att Desigual inte använder sig av 
någon ''grön'' marknadsföring.  
 

   1.3 Problemformulering 
Följande frågeställningar som vi har valt att fokusera på är: 

Huvudproblem:  

Hur skulle konsumenternas attityder gentemot Desigual förändras i samband med en 
ändrad marknadsföringsstrategi? 

Delproblem¹:  

Hur skall erbjudandet marknadsföras för att attrahera konsumenterna? 

   1.4 Problemavgränsning 
Då Desigual i dag är ett företag som expanderar internationellt finner vi det 
intressant att följa deras etablering och utveckling på den nya marknaden. Vi har 
därför valt att lägga fokus på att analysera hur marknadsföringen kan förbättras kring 
flaggskeppsbutiken i Göteborg. Med andra ord har vi gjort en resursmässig 
avgränsning där vår empiriska undersökning fokuseras på marknadsföringen i 
Göteborgsbutiken. 



 

 

 

4 

   1.5 Syfte 
Vårt syfte med studien är att undersöka, beskriva och analysera konsumenters 
synpunkter gällande varumärket Desigual, samt att undersöka ifall konsumenternas 
attityd gentemot Desigual skulle förändras i samband med en implementering av en 
miljöpolicy. 

   1.6 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen beskrivs enligt följande disposition: 

Kapitel 1 - Inledning  

Vår inledning av kapitlet kommer bestå av rapportens problembakgrund, 
problemdiskussion, problemformulering och problemavgränsning. Utöver det här 
kommer kapitlet även att nämna studiens syfte samt definitioner och nyckelord. 

Kapitel 2 - Studiens metod och genomförande 

Under det här kapitlet beskriver vi vår metod och vårt tillvägagångssätt för att utföra 
vår studie. Det innefattar bland annat vår undersökningsmetod, 
datainsamlingsmetod, val av datainsamlingsteknik och sist undersökningens 
tillförlitlighet. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen beskriver vilka modeller och teorier som vi har använt 
oss av under studiens gång. Här presenteras även fakta kring använda teoretiska 
modeller. 

Kapitel 4 - Empiri och analys av empiriskt undersökningsområde 

Här presenteras och analyseras resultatet som vi har kommit fram till i vår 
undersökning. 

Kapitel 5 - Slutsats 

Under slutsatsen presenterar vi våra svar utifrån vår empiriska undersökning och 
analys. 

Kapitel 6 - Avslutande diskussion 

I det avslutande kapitlet framför vi vår diskussion kring undersökningens validitet, 
reliabilitet, källkritik och våra egna reflektioner kring studien samt förslag till vidare 
forskning. 

   1.7 Nyckelord och definitioner 
Nedan följer ett antal nyckelord och definitioner som utgör en grund för att 
förklara olika delar av vårt arbete som vi stöter på under studiens gång. 
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Attityder och beteenden: En persons medvetna eller omedvetna inställning till 
något. Attityder är ett begrepp som omfattar flera nivåer av definitioner vilket kan ses 
ur ett snävare eller vidare perspektiv. I den svävare bemärkelsen handlar attityder om 
en känsla som relateras till en person eller objekt. Känslan kan vara av positiv, 
negativ eller av generell karaktär. (Helkama m.fl. 2000, s.161). Den handling eller 
reaktion som uppstår efter känsla är ett sätt att förklara termen beteende.  

Brus: Mängden budskap som vi människor möts av varje dag i form av 
marknadsföring via exempelvis annonser i tidningar, tv, radio, internet och även 
fysiska butiker. (Kotler och Armstrong, 2012 s.617) 

Marknad: En mötesplats för köpare och säljare där ett utbyte av varor och tjänster 
sker (Holmström, Företagsekonomi – från begrepp till beslut, 2007, s. 17-18) 

Aktör: Ordet kan förklaras som en deltagare på den stora marknaden. (Kotler och 
Armstrong, 2012 s.33)  

Marknadsekonomi: På en marknad finns ett samspel mellan köpare och säljare 
och därför finns alltid rätt varor till rätt pris. Det kallas för marknadsekonomi. 
(Pihlgård, m.fl. Praktisk marknadsföring A, 2005 s.10) 

CSR: Är en förkortning som står för Corporate Social Responsibility. Begreppet 
handlar om att företagen ska ta ett socialt ansvar och utgår från att företag ska 
respektera mänskliga rättigheter och grundläggande miljöstandarder när de agerar 
på utländska marknader. (Kotler och Armstrong, 2012, s.536. ) 

Flaggskeppsbutik: Flaggskeppsbutik är den mest avancerade formen av 
varumärkesleverantörens egna butiker. Här kan idén bakom varumärket presenteras 
ner i minsta detalj och därmed kan leverantören bjuda konsumenten på en total 
konceptupplevelse. Butikerna agerar både som en försäljningskanal och en 
marknadsföringskanal. (Héden A, McAndrew J, Modefabriken, 2005 s.61) 

Varumärke: Ett varumärke representerar allt som en produkt, service eller person 
har för betydelse hos konsumenten. (Armstrong G, Kotler P och Parment A, 
Principles of marketing – svensk upplaga, 2012, s. 236) 

Ryktesspridning: Även känt som ''mun till mun'' metoden eller buzz marketing 
vilket är en typ av marknadsföring som förlitar sig på att nöjda kunder skall 
rekommendera ett företags produkt eller tjänst för andra potentiella kunder. (Rouse, 
M. 2009-02-19, Techtarget).  

Varumärkesimage: Är målgruppens uppfattning om själva varumärket och är vad 
som styr deras handlande och även varumärkets position på marknaden. Begreppet 
varumärkesimage kallas ibland även för brand perception eller brand image. 
(Gezelius & Wildenstam, Marknadsföring – modeller och principer, 2009, s.150) 
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2. Studiens metod och genomförande 

__________________________________________________________ 

I det här kapitlet redovisar vi olika metoder samt förklarar vad som menas med 
begreppet metod. Slutligen presenteras vilka metoder vi använt oss av vid 
genomförandet av studien och lämnar synpunkter på vår studies tillförlitlighet. 

__________________________________________________________ 

   2.1 Undersökningsmetod 
Det är problemet som bestämmer och anger förutsättningarna för valet av metod, 
d.v.s. hur undersökningen ska utformas (Christensen m.fl., Marknadsundersökning – 
en handbok, 2009, s.61). En undersökning kan göras på i princip två olika sätt. 
Antingen via en kvalitativ eller kvantitativ metod. Vilken undersökningsmetod som 
väljs avgörs med hjälp av undersökningens syfte. Nedan förklaras skillnaden mellan 
de båda metoderna. 

   2.1.1 Kvalitativ metod 
Med en kvalitativ undersökning kan vi ta reda på vad som ligger bakom ett beteende 
genom att undersöka på djupet. Det kan göras genom att studera en enskild persons 
attityd eller beteende för att få en förståelse vad personen anser om en viss vara eller 
tjänst. En kvalitativ metod syftar aldrig till siffror eller tal. En kvalitativ metod kan 
vara svårare att sammanställa jämfört med en kvantitativ metod då svaren skall 
utvärderas och tolkas av intervjuaren. Ett exempel på en kvalitativ metod är en 
djupgående intervju med öppna frågor. (Andersen m.fl., Den uppenbara verkligheten 
– val av samhällsvetenskaplig metod, 1998, s.31-33) 

   2.1.2 Kvantitativ metod 
Kvantitativ metod är att föredra när undersökaren vill tidsoptimera och samtidigt nå 
ut till en större grupp. Ett exempel på en ofta förekommande kvantitativ metod kan 
vara i form av enkätundersökningar med slutna frågor och begränsade 
svarsalternativ. I jämförelse med en kvalitativ metod är en kvantitativ metod 
vanligtvis uppbyggd på ett mer strukturerat sätt där svaren vanligtvis omfattar 
undersökningar med statistiskt resultat. (Andersen m.fl., Den uppenbara 
verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod, 1998, s.31) 

   2.1.3 Val av undersökningsmetod 
För att studiens tillförlitlighet skall kunna klassas som hög använde vi oss av både en 
kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod. Vår kvalitativa metod 
genomfördes via en konsumentundersökning som omfattade öppna frågor med plats 
för utvecklande svar. 
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I urvalet ingick konsumenter som bestod av de som besökt Desiguals 
flaggskeppsbutik i Göteborg under veckan som vi utförde vår undersökning, vilket var 
vecka 16 i april. Vi valde att fokusera oss på konsumenternas attityder och åsikter 
kring varumärkets positionering för en mer miljöinriktad marknadsföring. 
Huvudmålgruppen för vår konsumentundersökning var kvinnor och män i 
åldersgruppen 25 till 60 år. Vårt resonemang kring val av en kvalitativ 
undersökningsmetod hänvisas till att försöka fånga kunden i shoppingstunden för att 
försöka få så utförliga och beskrivande svar som möjligt. För att öka undersökningens 
tillförlitlighet valde vi även att variera tiderna vid genomförandet av undersökningen. 
På så sätt kunde vi intervjua olika typer av kunder. För att komplettera vår studie 
samt få ett brett underlag valde vi även att göra en kvantitativ enkätundersökning via 
internet. Med hjälp av butiken fick vi tillgång till befintliga kunders e-mail adresser 
och kunde därmed skicka en enkät via e-mail. Enkätundersökningen var tillgänglig 
under vecka 16-17 i april. 

   2.2 Datainsamlingsmetod 
För att kunna undersöka ett problemområde måste faktainsamling genomföras. Det 
finns huvudsakligen två alternativ att välja mellan vid val av datainsamlingsmetod 
vilka är sekundärdata och primärdata. Vilken metod som skall väljas för att 
sammanställa en undersökning kan bero på tillgängligheten av data eller om 
existerande data är tillräcklig som underlag för en studie. Skillnaden mellan de två 
datainsamlingsmetoderna förklaras nedan (Christensen m.fl, Marknadsundersökning 
– en handbok, 2011, s.86) 

   2.2.1 Sekundärdata 
Sekundärdata syftar på källor som någon annan tagit reda på tidigare och som vi 
senare utvärderar och återberättar efter deras resultat. Det kan vara tidigare studier 
som gjorts inom samma område. Det är mer tids- och energisparande att samla in 
sekundärdata jämfört med primärdata, vilket kan ses som en fördel. Sekundärdata 
kan exempelvis vara statistikbyråer och dataarkiv. (Andersen m.fl., Den uppenbara 
verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod, 1998, s.158-159) 

   2.2.2 Primärdata 
Primärdata kallas källor som samlas in just för undersökningens ändamål och är även 
när datainsamlingen sker direkt från källan, det vill säga en fysisk person. En fördel 
med det här är att du som utför studien får en bättre inblick kring ämnet när du själv 
medverkar vid datainsamlingen. (Andersen m.fl., Den uppenbara verkligheten – val 
av samhällsvetenskaplig metod, 1998, s.150) 

   2.2.3 Val av datainsamlingsmetod 
För att få en bra grund kombinerade vi de båda metoderna vid genomförandet av vår 
studie. När vi utgick från vår teori som är grunden för vårt arbete bestod 
sekundärdatan av faktaböcker, tidigare uppsatser och elektroniska källor.  
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Våra primära källor för studien var vår marknadsundersökning och dess 
respondenter. Genom att göra marknadsundersökningen utanför butik och via 
enkätutskick på webben fick vi ett bra underlag för både den kvalitativa och den 
kvantitativa undersökningen. Insamlingsdata från båda undersökningarna kunde 
användas i syfte att ge oss svar på våra problemformuleringar. 

   2.3 Datainsamlingstekniker 
För att få reda på konsumenternas åsikter, tankar och kunskaper kring ett ämnesval 
kan ett antal datainsamlingstekniker användas, så som intervju, fokusgrupp och 
enkät. Vi använde oss av intervju och enkät då vi ansåg att det var de mest effektiva 
och tidsoptimerande tillvägagångssätten för att kunna genomföra studien. 

   2.3.1 Intervju  
En intervju kan göras via telefon eller e-post men sker oftast som en dialog mellan två 
personer. En intervju görs med ett bestämt syfte genom frågor och svar kring ett tema 
som registreras i någon form där alla inblandade är införstådda med situationen 
(Christensen m.fl. Marknadsundersökning – en handbok, 2001, s.164-166). För att få 
en djupare kunskap av den som blir intervjuad kan så kallade öppna frågor användas, 
vilket gör att personen fritt kan utveckla sina svar. Intervjuer genomförs oftast som 
en kvalitativ undersökning. 

   2.3.2 Enkät  
En enkät är en undersökningsform som innehåller frågor med givna svarsalternativ. 
En enkät kan användas för att nå ut till ett stort antal personer på en kort tid, och de 
givna svarsalternativen gör att mätbarheten enklare kan läsas av vid 
sammanställning. Det här är ett tillvägagångssätt som är att föredra vid en kvantitativ 
metod. En enkät kan vara kvalitativ eller kvantitativ (Christensen m.fl 
Marknadsundersökning – en handbok, 2011, s.103).  

   2.3.3 Val av datainsamlingsteknik 
Då det inte råder någon miljöpolicy på företaget ansåg vi att det var väsentligt för oss 
att genomföra egna undersökningar på företagets befintliga och potentiella kunder. 
Med potentiella kunder syftar vi på de som aldrig handlat i butiken men som ändå 
finner butiken tillräckligt intressant genom att besöka den. Genom kontakt med 
”bransch managern” fick vi tillgång till befintliga kunder, d.v.s. konsumenter som 
blivit medlemmar för att få nyheter och erbjudanden via e-mail. För att få så utförliga 
svar som möjligt var det viktigt för oss att ta hänsyn till konsumenternas åsikter och 
värderingar och vad de förknippar varumärket med. Enkätundersökningens struktur 
och layout gjordes med råd från studiens handledare.  

  2.3.4. Ram och bortfallsfel 
Vi valde att genomföra marknadsundersökningen utanför Desiguals flaggskeppsbutik 
som är belägen i Nordstans shoppingcenter i Göteborg för att nå direkt till de berörda 
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konsumenterna. Shoppingcentret Nordstan är beläget i centrala Göteborg med 
många dagliga besökare med stor demografisk variation. Tidpunkterna för vår studie 
varierade för att optimera studiens tillförlitlighet. Första omgången av vår studie 
genomfördes på en eftermiddag under en vardag, för att nå ut till en större skara 
konsumenter. Tidpunkten på dagen verkade vara en avgörande faktor för att få 
konsumenten att ge utförliga och pålitliga svar, då kunderna är mer avslappnade och 
har avsatt sin tid för just shopping och nöje. För att minimera bortfallsfel valde vi att 
variera både tid och dag då undersökningen skulle genomföras. Dagarna för 
undersökningen valdes med omsorg då vi även försökte anpassa vår studie efter 
väderlek då det kan vara en avgörande faktor för hur öppen och mottaglig kunden är 
för att besvara frågor, vilket vi själva fick uppleva då kundens beteende och humör 
styrdes av just detta. Övriga faktorer som kan påverka ram och bortfallsfel är bland 
annat de tillfrågades ålder, kön och personliga inställning gällande miljöfrågor. Vi 
genomförde båda undersökningar under en period i april, vilket var vecka 16-17. 

   2.4 Undersökningens genomförande  
En undersöknings tillförlitlighet utgår från hur trovärdig och hur aktuell den är 
jämfört med verkligheten. Genom reliabilitet och validitet går det att mäta 
tillförlitligheten i en undersökning.  

   2.4.1 Reliabilitet  
Reliabilitet går ut på att resultatet skall bli det samma oberoende på vem som utför 
undersökningen under identiska eller likartade undersökningsmetoder. I de fall där 
reliabiliteten är låg beror det oftast på att mätmetoden ej preciserats på ett tillräckligt 
noggrant sätt (Christensen m.fl., Marknadsundersökning - en handbok, 1998, s.244). 
Med andra ord handlar reliabilitet om undersökningens tillförlitlighet. 

   2.4.2 Validitet 
Validiteten i en undersökning innebär hur pass trovärdig den är och hur den 
överensstämmer med verkligheten. Validitet är ett mått på hur väl undersökningen 
täcker sitt område (Christensen m.fl., Marknadsundersökning - en handbok, 1998, 
s.245). 

   2.4.3 Vår undersöknings tillförlitlighet 
Vår empiri utformades efter våra undersökningar. Vad som avgör undersökningens 
tillförlitlighet är antal svar och hur ärliga svaren är jämfört med verkligheten. Genom 
studiens gång har ständig hänsyn tagits till reliabiliteten och validiteten genom att 
formulera samtliga frågor så tydligt och enkelt som möjligt. För att inte påverka 
reliabiliteten var vi noga med att enbart intervjua den tilltänkta målgruppen som var 
relevant för studien.  

Vi har intervjuat vänner och bekanta för att i förväg försöka mäta frågornas 
reliabilitet och validitet.   
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Då alla som blivit tillfrågade haft samma förutsättningar i form av samma frågor 
anser vi att reliabiliteten för våra enkätundersökningar är relativt hög. Då vår 
enkätundersökning skickats ut via e-mail har vi som undersökare inte kunnat 
påverka svaren som vi fått av deltagarna. Vad som kan ha påverkat reliabiliteten är 
ifall deltagarna missförstått eller uppfattat frågorna för annat än vad de är. En annan 
faktor är att vi är ovetandes om respondenten verkligen tagit sig tid till att läsa 
igenom frågorna som de besvarat. 

Att det är 178 personer i vår tilltänkta målgrupp som deltagit i båda våra 
undersökningar anser vi vara en faktor som höjer validiteten.  

Vi anser även att validiteten för konsumentundersökningarna som gjorts i butik inte 
är lika hög jämfört med enkätundersökningarna då vi som undersökare kan ha 
påverkat den intervjuade på olika sätt. Det kan finnas en omedvetenhet hos den 
tillfrågade som fått personen att svara på ett visst sätt enbart för att tillfredsställa oss. 
Även om vi bett de tillfrågade att svara genuint på samtliga frågor så kan vi inte vara 
helt säkra på att det blivit så i samtliga fall. Med andra ord är det möjligt att vi som 
undersökare kan ha ställt frågorna på ett sätt som påverkat respondentens svar. Vi 
försökte dock öka reliabiliteten genom att göra undersökningen under olika dagar 
och tidsförhållanden. 
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3. Teoretisk referensram 

__________________________________________________________ 

I det tredje kapitlet av vår studie presenterar vi de olika teorier och modeller som vi 
har använt oss av så som kommunikationsprocessen, Maslows behovstrappa, 
konsumentköpbeteende och varumärkesimage. Modellerna ligger till grund för vår 
empiri, diskussion och slutsats. 
__________________________________________________________ 

För att förstå vilka faktorer som kan påverka hur ett budskap tolkas och feedback av 
själva budskapet som sänds har vi valt kommunikationsprocessen som förklarar hur 
informationen flödar från mottagare till sändare. 

Maslows behovstrappa är en förklaringsmodell inom psykologin som beskriver 
människan och deras prioritering av behov (Kotler & Armstrong, Principles of 
marketing, 2012, s. 172). Konsumentköpbeteende är en modell över de olika faktorer 
som påverkar konsumentens beteende och som företag bör ta hänsyn till vid val av 
marknadsföringssätt (Kotler & Armstrong, Marketing - an introduction, 2009, s.148). 
Varumärkesimage handlar om att företagets helhetsbild ska överensstämma med 
målgruppens uppfattning om företaget på marknaden. (Gezelius & Wildenstam, 
Marknadsföring – modeller och principer, 2011, s.150). 

   3.1 Kommunikationsprocess 
Kommunikationsprocessen beskriver hur informationen förmedlas mellan sändare 
och mottagare och vilka faktorer som påverkar hur budskapet slutligen uppfattas. En 
feedback i form av återkoppling av budskapet sker i slutet från mottagaren tillbaks till 
sändaren. I teorin är kommunikationsmodellen väldigt simpel och beskriver hur ett 
budskap förmedlas av en sändare och mottagare (Gezelius & Wildenstam, Modeller 
och principer, 2011, s.208).  I verkligheten finns det ett flertal faktorer som påverkar 
och gör den mer komplex. Faktorer som påverkar hur effekten av informationen blir i 
slutet av kommunikationsprocessen beskrivs som störningar i modellen. Det är 
därför viktigt för företaget att se till att budskapet uppnår den effekt de strävar efter 
genom att exempelvis ta hänsyn till rätt val av kommunikationskanal för att nå ut till 
rätt målgrupp. Vid val av rätt kommunikationskanal kan man även minimera 
störningar som lätt kan uppstå vid förmedling av budskapet. Vad som bör göras 
efteråt är att återkoppla och utvärdera effekten inför nästa kommunikationsprocess, 
vilket görs för att ta tillvara på målgruppens eventuella känslor, attityder, behov, 
önskemål eller värderingar.  
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Figur 3:1 Kommunikationsmodellen, Marknadsföring – Modeller och principer, 
Gezelius & Wildenstam, 2011, s.207   
 

Nedan följer en beskrivning av de olika delarna i kommunikationsmodellen och vad 
de representerar. 
 

- Avsändare och budskap 
Avsändaren kommunicerar genom att skicka ut ett budskap innehållande 
information som utformas på ett sätt som skall skapa effekter hos målgruppen, 
exempelvis få målgruppen att köpa det som förmedlas i budskapet (Gezelius & 
Wildenstam, Modeller och principer, 2009, s.210). Företagen får utgå från sig själva 
och det som skall förmedlas innan de utformar sin marknadsföring för att förstå vilka 
delar i budskapet som skall lyftas fram i budskapet. 
 

- Medier 
Idag finns det finns ett stort utbud av medier så som tv, dagstidningar, magasin, 
internet etc. att välja mellan vilket gör det allt viktigare för företagen att göra rätt 
medieval. Vad som avgör val av media är kostnaden som i sin tur kan påverka hur 
effekten blir. Företagen får utgå från sina resurser för att veta vilket eller vilka 
alternativ som är bäst att tillämpa för att nå ut till sin målgrupp. (Gezelius & 
Wildenstam, Modeller och principer, 2009, s.208) 
 

- Räckvidd, frekvens, impact och tid 
Räckvidd förklaras med hur många personer i målgruppen som nås med val av media 
som gjorts. Hur många gånger en enskild mottagare haft möjlighet att ta till sig ett 
budskap är vad som menas med frekvens. Ett exempel är hur många gånger en 
person ser samma reklam på tv. Begreppet impact syftar på vilken genomslagskraft 
och styrka budskapet är laddat med. Exempel på impact är ljud, färg och textstorlek.  
Tid innebär när ditt mediaval skall synas och hur länge för att skapa uppnådd effekt 
av budskapet.  Den gemensamma nämnaren för samtliga företag är deras begränsade 
resurser för marknadsföring vilket i sin tur får företagen att prioritera vilka av dessa 
faktorer som företagen skall prioritera vid val av media. (Gezelius & Wildenstam, 
Modeller och principer, 2009, s.210) 
 

- Mottagaren 
Ett intresse och behov måste finnas hos mottagaren för att budskapet skall få den 
önskade genomslagskraften som sändaren vill uppnå. Budskapet behöver även 



 

 

 

13 

sändas på ett sätt som väcker uppmärksamhet hos mottagaren. Budskapet skall 
anpassas efter målgruppen så mottagaren kan identifiera sig med vad som 
marknadsförs i erbjudandet (Gezelius & Wildenstam, Modeller och principer, 2009, 
s.213).   
 

 - Störningar 
En kampanj kan misslyckas på så sätt att den inte uppnår förväntat resultat från 
företagets sida. En lyckad kommunikation beror på sändaren och mottagarens 
förmåga att kommunicera. Oavsett val av medier som företaget väljer kan man aldrig 
utesluta det faktum att det alltid kommer att finnas olika störningar.  
Vad som påverkar kampanjens resultat är olika typer av störningar som kan delas in i 
yttre och inre störningar. De yttre kan exempelvis vara brus, slarvig handstil eller 
tekniska fel i överföringen vilket kan vara ett faktum vid dålig mottagning (Gezelius & 
Wildenstam, Modeller och principer, 2009, s.213-214). De inre störningarna finns 
hos mottagaren och utgörs oftast av psykologiska faktorer, exempelvis vanor, åsikter 
och känslomässiga reaktioner. Det kan vara svårt att eliminera eller påverka inre 
störningar då de är av det mer känsliga slaget (Gezelius & Wildenstam, Modeller och 
principer, 2009, s.214). En företagare bör försöka reducera eller eliminera störningar 
så gott det går, och samtidigt även ta hänsyn till att det troligen är fler än den 
tilltänkta målgruppen som kommer notera deras marknadsföring vilket de ibland kan 
uppfatta som stötande. (Gezelius & Wildenstam, Modeller och principer, 2009, s.214) 
 

 - Effekten 
Syftet med att marknadsföra sig som företag är att uppnå någon form av resultat. 
Resultatet skall mätas genom att jämföra marknadsföringen med de uppsatta mål 
som företaget hade innan kampanjen lanserats. 
 

- Återkoppling och uppföljning 
För att ta reda på konsumenternas reaktioner på marknadsföringen som gjorts kan 
en muntlig eller skriftlig återkoppling göras av mottagaren. Det kan exempelvis ske 
via ett möte mellan sändare och mottagare. När företaget mätt av effekten är det 
sändarens uppgift att utvärdera svaren för att kunna återkoppla resultatet till 
partnern det berör. För att kunna förbättra eventuella kommande kampanjer är det 
viktigt med uppföljning för att veta vilka effekter som uppnåtts, vad kampanjen 
kostade men även vilken resurser som krävdes för att genomföra kampanjen.     

   3.2 Maslows behovstrappa  
 

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som försökte förklara varför 
människor drivs av särskilda behov vid särskilda tidpunkter. Han talade om en teori 
som beskrev att människans grundläggande behov kan delas in i fem nivåer, från de 
mest betydelsefulla i botten till de minst angelägna i toppen. Den här teorin innebar 
att behoven på en lägre nivå behöver uppfyllas innan högre mål kom att bli 
betydelsefulla för individen. Modellen för teorin är byggd som en trappa, där varje 
trappsteg bygger en grund på det föregående. Vid varje trappsteg behöver behovet 
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vara någorlunda tillfredsställt innan individen kan gå vidare till nästa (Kotler & 
Armstrong, Principles of marketing, 2012, s. 172). 

Behovstrappan kan delas upp i olika nivåer, de fysiska behoven bildar själva basen, 
sedan kommer de sociala behoven och därefter behov av självförverkligande.  

Här nedan beskrivs Maslows behovstrappa uppdelat i fem nivåer, från lägsta till 
högsta nivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:2 Maslows behovstrappa, Lärobok i psykologi, 2:a upplagan, Fäldt C, 2001 
s.51 

Härmed beskrivs de fem stegens innebörd: 

1. Fysiologiska behov:  
 

Primära behov så som luft, mat, vätska, värme och sömn. Så länge de fysiologiska 
behoven inte är tillfredsställda blir det inte möjligt att gå vidare till nästa nivå (Kotler 
& Armstrong, Principles of marketing, 2012, s. 172). 
 

2. Trygghetsbehov:  
 

Psykologiska behov så som skydd, stabilitet, struktur och fred. Trygghetsbehov 
handlar om säkerhet, att känna en form av trygghet i livet. I en föränderlig omvärld 
som vi lever i är det allt viktigare att skapa stabilitet, ha boende, ett jobb med 
inkomst, sin hälsa, sin familj. Om en person inte känner sig trygg i sin miljö och 
omgivning kan det bli svårt för denne att närma sig nästa steg (Kotler & Armstrong, 
Principles of marketing, 2012, s. 172). 
 

3. Samhörighets- och kärleksbehov:  
Sociala behov så som kärlek, sex, gemenskap, vänskap, förståelse, uppskattning och 
acceptans. Nästa steg i trappan är behoven av kärlek och gemenskap som är väldigt 
viktig under ens uppväxt. Människan har ett stort behov av att känna sig förstådd och 

5. Fysiologiska behov 

4. Trygghetsbehov 

3. Samhörighets- och kärleksbehov 

  

2. Behov av uppskattning och självrespekt 

1. Behov av självförverkligande 
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behövd i det vardagliga livet vilket gör att grupptillhörighet och delaktighet av (icke 
sexuell) kärlek blir ett nödvändigt behov (Jo, 2009-03-09, Mazlows behovstrappa). 
 

4. Behov av uppskattning och självrespekt: 
 

Egoistiska behov så som prestationsbehov, självförtroende, respekt, erkännande, 
uppmärksamhet och bekräftelse. Behoven i det fjärde steget handlar om erkännande 
och uppmärksamhet från andra. När de här behoven tillgodoses känner sig personen 
värdefull och självsäker (Kotler & Armstrong, Principles of marketing, 2012, s. 172). 
På motsvarande sätt kan avsaknad av behov följaktligen leda till frustration vilket är 
ett resultat av brist på tillfredsställelse där känslor som svaghet, underlägsenhet, 
hjälplöshet och värdelöshet kan uppstå (Jo, K. 2009-03-09, Mazlows behovstrappa). 
 

5. Behov av självförverkligande:  
 

För att utvecklas som person bör en person försöka nå upp till sin fulla potential. När 
alla andra behov har uppfyllts kan du ägna dig åt självutveckling och 
självförverkligande på flera olika sätt, exempelvis engagemang inom miljö, studier, 
välgörenhet, mänskliga rättigheter och så vidare. Vid det här stadiet sätter du upp 
egna mål och utvecklar dina förmågor (Fäldt C, Lärobok i psykologi, 2001, s. 57). 

   3.3 Konsumentköpbeteende 
 

Konsumentköpbeteende innefattar konsumenter – individer och hushåll, som köper 
varor och tjänster för egen konsumtion (Kotler och Armstrong, Marketing - an 
introduction, 2009, s.148). Konsumenter gör många köpbeslut dagligen och för stora 
företag är det inte ovanligt att de undersöker konsumenters köpbeteende gällande 
vad de köper, vart de köper, hur mycket de köper, när de köper och varför de köper. 
Marknadsförare kan studera verkliga köp och ta reda på vad de köper, var de köper 
och hur mycket de köper. Det är dock betydligt svårare att lära sig om varför de 
köper, svaren är oftast gömda inuti konsumentens huvud (Kotler och Armstrong, 
Marketing - an introduction, 2009, s. 148-149).  
 

Det är trots allt av stor vikt för företag att i bästa mån ta reda på kunskap om 
konsumenten och de olika faktorer som kan påverka deras beteende. Köpbeteendet 
hos konsumenter influeras i stor omfattning av fyra faktorer som marknadsförare 
inte kan inverka på, men som de ändå behöver ha i åtanke vid framställning av sin 
marknadsföring. (Kotler och Armstrong, Marketing - an introduction, 2009, s.149)  
 

De fyra faktorer som påverkar köpbeteendet är: 
 

1. Kulturella faktorer 
 

Utgör den djupaste och bredaste påverkan på köpbeteendet, då en person lär sig 
viktiga komponenter som grundvärderingar, preferenser, uppfattningar och beteende 
från sin familj eller andra nyckelinstitutioner. För att tillfredsställa kunder på nya sätt 
försöker marknadsförare hela tiden spåra kulturella skiften. (Kotler & Armstrong, 
Marketing - an introduction, 2009, s.150) 
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● Subkultur: 
En subkultur är en mindre del inom samma idé och handlingsmönster vad gäller 
kultur som delar uppfattning baserad på liknande livserfarenheter. Några exempel på 
subkultur är yrkeskultur, ungdomskultur, etnisk kultur eller regionalkultur. 
 

● Social klass: 
Uppdelning av ett samhälle som beror på inkomst, utbildning, förmögenhet, 
bakgrund etc.  
 

Marknadsförare är intresserade av social klass eftersom folk i en viss samhällsklass 
tenderar att ha liknande köpbeteenden och preferenser inom olika områden, så som 
kläder, fritidsaktiviteter, heminredning och bilar. (Kotler & Armstrong, Marketing - 
an introduction, 2009, s.151-152) 
 

2. Sociala faktorer 
 

Köparens beteende kan även påverkas genom sociala faktorer, vilket kan delas upp 
inom följande grupper: 
 

● Medlemsgrupp: 
En grupp som personen tillhör och som direkt påverkar hennes beteende. Kan bestå 
av familj, vänner, grannar etc. 
 

● Referensgrupp: 
Referensgrupper fungerar som en direkt eller indirekt jämförelse för köparen, och 
formar personens attityder eller beteenden. Människor påverkas ofta av 
referensgrupper som de inte tillhör. 
 

● Aspirantgrupp: 
Aspirantgrupp är den grupp som köparen vill tillhöra, som när en ung pojke hoppas 
att en dag kunna efterlikna Thierry Henry och spela fotboll för Frankrike och för 
storklubbar så som Arsenal och Barcelona.  
 

Marknadsförare försöker ständigt identifiera grupperna i sina målmarknader. 
Referensgrupper exponerar en person för nya beteenden och livsstilar samt påverkar 
personens attityder och självuppfattning. Det leder till att ett tryck skapas som kan 
påverka personens val av produkter och varumärken. Betydelsen av gruppens 
inflytande varierar, men brukar vara starkast när produkten är synlig för andra som 
köparen respekterar och vill tillhöra. (Kotler & Armstrong, Marketing - an 
introduction, 2009, s.152) 
 
 

3. Personliga faktorer  
 

Köpbeteendet påverkas även av personliga faktorer vilka är: 
 

● Ålder och livscykel stadium: 
De faser som en familj kan gå igenom, först är man singel, sedan sambo, sedan gift, 
sedan gift med barn osv. 
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● Yrke: 

Personer i ledning (högre uppsatta) köper slips och kostym, arbetare köper mer 
arbetarkläder 
 

● Ekonomisk situation: 
Vad en person köper och prioriterar går hand i hand med deras ekonomi. 
 

 ● Livsstil: 
Intressen och åsikter som uttrycks via en persons levnadsmönster. 
(Kotler & Armstrong, Marketing - an introduction, 2009, s.154-156) 
 

4. Psykologiska faktorer  
 

Vårt köpbeteende påverkas även av psykologiska faktorer så som motivation samt 
uppfattning och attityder.  
 

● Motivation 
En person har många olika behov oavsett tid och plats. Vissa är biologiska, och 
uppstår från tillstånd så som hunger, törst eller obehag. Andra är psykologiska, vilket 
uppstår från behovet av att känna tillhörighet, uppskattning eller erkännande. (Kotler 
& Armstrong, Marketing - an introduction, 2009, s.157) 
 

● Uppfattning och attityder  
En känsla som en person har om något respektive en persons utvärdering, känslor 
och tendenser i förhållande till ett föremål eller idé. (Kotler & Armstrong, Marketing - 
an introduction, 2009, s.160) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3:3, Påverkan på konsumenters köpbeteende, Jobber D, Principles and practice 
of marketing, 5:e upplagan 2007, s.130  
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Modellen i figur 3.3 från Jobber D, visar en förenklad modell som nästan är identisk 
med modellen ifrån Kotler och Armstrong. Båda modeller innehåller likadana 
faktorer och är skrivna på engelska, men modellerna skiljer sig åt rent visuellt men 
även bredd och djup i de personliga och sociala faktorerna. Kotler och Armstrong har 
en mera detaljerat innehåll i de båda faktorerna. Vi har av den anledningen valt att 
använda oss av de sistnämnda författarna i vår beskrivning, och Jobber, D som 
modell. I modellen har vi valt att översätta orden till svenska (originalmodell kan ses i 
bilaga 1). 

   3.4 Varumärkesimage 
 

Det är viktigt för företaget att ha ett klart och tydligt samband mellan image, profil 
och identitet för att företagets förmedlande budskap skall nå fram till mottagaren på 
det sättet som sändaren avser. Image syftar på marknadens verklighetsuppfattning av 
själva företaget medan profilen speglar hur företaget vill uppfattas av omvärlden. 
Identitet talar för företaget eller varumärkets interna bild.   
Vad alla företag vill uppnå är när image, profil och identitet överlappar varandra på 
så sätt att företagets uppfattning av sig själva av hur de vill uppfattas av kunderna 
stämmer överens med målgruppens uppfattning av företaget.  
Företagets förmåga att skapa en god varumärkesimage är även en stark bidragande 
orsak till att uppnå konkurrensfördelar (Gezelius & Wildenstam, Marknadsföring – 
modeller och principer, 2011, s.150). 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figur 3:4 Identitet – profil – image, Gezelius & Wildenstam.  Marknadsföring – 
modeller och principer, 2011, s.150 
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4. Empiri och analys 

__________________________________________________ 

I kapitel 4 som berör undersökningens empiri och analys redovisar vi resultatet 
som vi fått från våra konsumentundersökningar som består av två delar. Vi 
redovisar först resultatet av den kvantitativa delen och därefter presenteras den 
kvalitativa undersökningen. Vi har valt att dela upp materialet i några mindre 
delar, där respektive del åtföljs av en analys. Tanken med vårt arbetssätt är att 
tydligare knyta samman vår empiri och analys med hjälp av teorin. 
__________________________________________________________ 

Vår empiriska studie kommer bestå av kundundersökningar där fokus ligger på både 
en kvantitativ och kvalitativ metod. Vi valde att genomföra studien med att fokusera 
på konsumenterna och vad de associerar med varumärket Desigual. Den kvantitativa 
undersökningens data samlades in via e-post utskick. Information för den kvalitativa 
undersökningen har införskaffats via intervjuer som gjorts med konsumenter i butik. 
För att göra undersökningen informativ försökte vi föra en personlig dialog med 
konsumenten med tid för motiverade svar. Vi utgick från vår problemformulering då 
vi sammanställde våra frågor för kundundersökningarna.  

   4.1 En kort beskrivning av vår kvantitativa konsumentundersökning 
I vår kvantitativa undersökning fick vi tillfälle att ställa frågor till befintliga kunder 
hos Desigual. Med befintliga kunder menar vi personer som frivilligt skrivit in sin e-
post adress för att få nyheter och erbjudanden ifrån butiken i Nordstan Göteborg. En 
enkät skickades ut till samtliga personer i kundregistret och vår enkät var aktiv från 
20 till 30 april 2011.  

   4.1.1  Svarsfrekvens i enkät 
Vid den period vi genomförde undersökningen var det svårt att ta reda på hur många 
personer vår enkät skickades ut till eftersom det vi fick använda var Desigual 
Nordstans befintliga e-postadress.  

 

 

 

 

Genom deras e-postadress kunde vi skicka ut till alla inom kundregistret, men vi 
hade inte möjlighet att se hur många e-post adresser som hade registrerat sig. 
Därmed vet vi inte hur stort bortfallet blev. Vi har därför valt att endast redovisa de 

 

Antal påbörjade enkäter: 99 st 

Antal avslutade enkäter: 99 st 

Godkända svar: 99 st 
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svar vi fått in och som vi anser var fullt godkända. Med godkända svar menar vi 
respondenter som valt att svara på samtliga frågor för vår undersökning. 

   4.1.2 Frågeformuläret 
Vi har försökt att skapa ett antal frågor som speglar en aktuell situation i samband 
med ett eventuellt köp från konsumentens sida. Frågorna sammanställdes samtidigt 
som de kvalitativa frågorna gjordes. För att undvika misstolkningar kring våra frågor 
använde vi samma metod som för den kvalitativa undersökningen och tog hjälp av 
vänner och bekanta för att kunna ställa tydliga och relevanta frågor. 

   4.1.3 Sammanställning av resultat 
Med hjälp av webbsidan www.surveymesh.se kunde vi enkelt få fram en 
sammanställning av resultatet och kontrollera att samtliga frågor hade besvarats. För 
att undvika inkommande svar efter den 30 april stängdes webbsidan ner med syfte 
att undvika felräkning. 

   4.1.4 Redovisning av resultat 
Nedan presenterar och redovisar vi resultatet från de 99 respondenter som deltagit i 
vår kvantitativa konsumentundersökning. 

Då vår enkät skickades ut till samtliga kunder, hade vi ingen möjlighet att få en jämn 
könsfördelning. Majoriteten av de som svarade var kvinnor, hela 88% och endast 12% 
bestod av män. En naturlig förklaring till den ojämna fördelningen kan bero på att 
utbudet är mycket större beträffande dam-kollektionen och därmed kanske det finns 
ett större intresse hos kvinnor. I undersökningen har vi även med en fråga gällande 
respondenternas ålder. Vi har medvetet valt att inte framföra de resultaten, eftersom 
vi under arbetets gång insåg att det inte gav oss någon väsentlig information kopplat 
till undersökningsfrågorna. 

Vi har valt att dela in våra frågor utifrån två perspektiv. Fråga 2 ”Tycker du att det 
finns ett tillräckligt utbud med miljövänliga kläder?”, fråga 3 ”Är det något 
klädesplagg som du i högre grad anser bör vara mer miljövänligt inriktat?” och fråga 
8 ”Kan du nämna några ”miljöcertifikat” inom textilbranschen?” som utgår från ett 
miljöperspektiv.  

När det gäller frågorna 4 ”Hur ofta handlar du kläder på Desigual?”, 5 ”Vad skulle 
Desigual kunna förbättra för att få dig att handla oftare?”, 6 ”Hur mycket kläder 
handlar du för per månad?” och 7 ”Har du någon gång köpt ett miljövänligt plagg?” 
har vi utgått från ett köp perspektiv.   

 

Fråga 1. Är du man eller kvinna? 

Likt vår kvalitativa undersökning valde vi att ställa två grundläggande frågor gällande 
fördelning av kön samt ålder. I cirkeldiagrammet redovisas resultatet av 

http://www.surveymesh.se/
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respondenternas svar. Då vår enkät skickades ut till samtliga kunder, hade vi ingen 
möjlighet att få en jämn könsfördelning. Majoriteten av de som svarade var kvinnor, 
hela 88% och endast 12% bestod av män. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:1 Könsfördelning 

Fråga 2. Tycker du att det finns ett tillräckligt utbud med miljövänliga 
kläder? 

Syftet med frågan var att ta reda på om dagens konsumenter är medvetna om att det 
finns miljövänliga kläder på marknaden. Frågan som ställdes kunde besvaras med tre 
olika svarsalternativ ''ja'', ''nej'' eller ''vet ej''. Statistiken som vi framställt visar att 
hela 63% inte vet om det finns ett tillräckligt utbud med miljökläder. Hela 33% ansåg 
inte att utbudet av miljöplagg var tillräcklig på marknaden. Här anar vi att många 
nejsägare är även de som ifrågasätter hur pass miljövänliga dagens miljöplagg 
egentligen är. Vi tror även att en låg modegrad, eller ingen modegrad alls på 
miljövänliga kläder kan vara anledningen till att många svarat nej. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:2 Tillräckligt utbud med miljövänliga kläder 
 

Fråga 3. Är det något klädesplagg som du i högre grad anser bör vara mer 
miljövänligt inriktat? Endast ett svarsalternativ 

Den tredje frågan i vår kvantitativa undersökning är lite av en följdfråga på 
föregående fråga då vi ville ta reda på vilket plagg som anses bör vara miljövänligt. 
Med denna fråga utgår vi från att den tillfrågade har en egen bild om vad ett 
miljövänligt plagg är och skall utefter det besvara frågan. Vårt cirkeldiagram visade 
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att majoriteten inte kan besvara frågan och därför bockat för ''vet ej''. Hela 29% står 
för detta svarsalternativ.  

Vi trodde att diagrammet skulle visa ett mönster där resultatet visar att flest skulle 
vilja att kläder närmast huden är högst prioriterade som miljövänliga jämfört med 
övriga. Resultatet visade dock att 21% anser att underdelar så som jeans skall vara 
miljövänliga jämfört med underklädernas 14%. Vi tror att svaret kan motiveras med 
framställningen av jeans då det är en textil som är extremt miljökrävande, och att 
jeans är något som används nästan direkt utan att tvättas kan också vara orsaken till 
resultatet.  

 

  

 

 

 
 

Figur 4:3 Miljövänliga klädesplagg 
 

Fråga 4. Hur ofta handlar du kläder på Desigual? 

Vi ville på något sätt veta vilka kunderna var som besvarade på frågorna. Om det var 
en stamkund eller inte och därför valde vi att ställa frågan ''Hur ofta handlar du på 
Desigual?''. Då fråga fyra kan ses som en inledande fråga till nästkommande ansåg vi 
det vara viktigt för undersökningens tillförlitlighet att ta reda på om den tillfrågade 
handlat på Desigual och hur ofta. Resultatet visar att endast 3% aldrig handlat på 
Desigual medan 44% handlar något var tredje månad. Vi är medvetna om att frågans 
resultat kan ifrågasättas då konsumenten ofta inte håller koll på hur ofta och när 
köpet blivit gjort. Ett impulsköp kan lätt glömmas bort, likaså redovisas inte möjliga 
returer av köp. 

 

 

 

 

 

Figur 4:4 Handla kläder på Desigual 
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Fråga 5. Vad skulle Desigual kunna förbättra för att få dig att handla 
oftare? 

Av alla våra respondenter svarade hela 43% att bättre priser skulle få konsumenterna 
att handla oftare. Med bättre syftas det givetvis på billigare priser. Nästan en 
femtedel eller 18% skulle kunna tänka sig att handla oftare på Desigual ifall de 
införde miljövänliga plagg på dagens design. Vanligtvis är miljöplagg aningen dyrare 
än vanliga kläder vilket kan leda till att om Desigual bestämmer sig för att införa 
miljövänliga kläder skulle priset på deras kläder även höjas. Frågan är om de skulle 
förlora kunder på att göra detta. Ifall de 18%  som önskade miljövänliga kläder tog 
hänsyn till priset är bara något vi kan spekulera kring. 

16%  av respondenterna ville se större storlekar tyder på en redan existerande 
efterfrågan som vi tror skulle vara snabbare för företaget att åtgärda än själva 
miljöaspekten. Resultatet visade även att 13%  tyckte att Desigual skulle kunna gå i 
andra kedjors fotspår genom att införa klubbkort. Det skulle kunna ge kunden bland 
annat bonuscheckar, rabatter och nyhetsbrev vilket är alla anledningar för kunden att 
vilja återkomma. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:5 Vad skulle Desigual kunna förbättra 
 

Fråga 6. Hur mycket kläder handlar du för per månad? 

För att få en överblick vad gäller kunder och hur ofta de köper kläder, valde vi att 
fråga respondenterna hur mycket kläder de handlar för per månad. Vi ser i resultatet 
att majoriteten på 39% handlar för 500-1000kr per månad. Snittpriset för ett plagg 
på Desigual ligger inom samma prisram. Frågan i sig var inte enbart riktad mot 
varumärket Desigual, utan gällde generellt för alla sorts inköp av kläder.  

En annan stark grupp hos respondenterna var de 27% som handlade för 1000-
2000kr i månaden, vilket visar på köpstarka konsumenter som även kan vara de som 
har rum för att köpa miljövänliga kläder då miljöplagg oftast är dyrare än vanligt 
framställda plagg. En mindre grupp på 17% handlade mellan 200-500kr/månaden.  
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Figur 4:6 Inköp av kläder per månad 
 

Fråga 7. Har du någon gång köpt ett miljövänligt plagg? 

Med vår sjunde fråga ville vi ta reda på om våra respondenter möjligtvis äger ett 
miljövänligt plagg sedan innan. Det visade sig att 69% inte har något miljövänligt i 
sin garderob. Siffran kan vara missvisande på så sätt att respondenten själv inte vet 
om att det som redan införskaffats är miljövänligt eller att plagget har ett 
miljöcertifikat som då kan klassas som ett miljövänligt plagg. Av de 23% som svarat 
hade det varit intressant att veta vad för plagg och vart det blivit inhandlat, men för 
att den kvantitativa frågan skulle kännas enkel och inte alltför omfattande valde vi att 
inte ha en följdfråga som spinner vidare på detta.  

De resterande respondenterna på 8%, gav svar som vi inte ansåg var tydliga nog. Ett 
exempel var att respondenterna inte visste om de hade köpt miljövänliga plagg någon 
gång. Två andra respondenter beskrev att de inte handlat något miljövänligt plagg 
men inhandlat miljövänliga hemtextilier. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:7 Miljövänligt plagg 
 

Fråga 8. Kan du nämna några ”miljöcertifikat” inom textilbranschen? 

För att veta hur insatta och engagerade våra respondenter är inom miljö och textil 
ville vi veta om de hade någon kunskap om olika miljöcertifieringar. Vi har utgått från 
att om respondenten kan nämna ett certifikat så är de även medvetna om vad 
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certifikatet står för. Majoriteten på 35 respondenter nämnde svanen, som är en av de 
största miljömärkningarna i världen. Eu-blomman som 22 respondenter hade svarat, 
representerar EU:s officiella miljömärke och är även det ett av de främsta i världen. I 
undersökningen fick respondenterna kryssa i det alternativ de kände till, och i 
efterhand anser vi att om vi hade gjort om frågan genom att visa upp olika logotyper 
istället för att be de namnge olika certifikat, så kanske resultatet hade sett annorlunda 
ut.  

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

Figur 4:8 Miljöcertifikat  
 

   4.1.5 Analys av kvantitativ konsumentundersökning 
Här kommer vi presentera våra svar och funderingar kring den kvantitativa 
undersökningen. Frågorna vi valde att ha med utgick från att försöka ta reda på 
kundernas attityder och värderingar vid köp av kläder. Då vi inte kunde kontrollera 
fördelningen mellan kvinnor och män fick vi ett snedvridet resultat på 88% som 
representerar kvinnor.  

   4.1.6 Analys kring resultat 
När det gäller fråga 2 “Tycker du att det finns ett tillräckligt utbud med 
miljövänliga kläder?” ser vi att majoriteten svarade vet ej, vilket vi tolkar som att 
de inte har vetskap eller intresse för miljövänliga kläder. Det faktum att en så stor del 
av respondenterna svarade vet ej, tror vi visar på att miljövänliga kläder inte har en 
sådan stor betydelse för dem. Vi har valt att fokusera oss på teorin och modellen 
konsumentköpbeteende figur 3.3 av David Jobber. Författaren väljer att dela upp 
konsumentens köpsituation i två delar, personliga- och sociala faktorer. Utifrån båda 
faktorer kan vi se att motivation, livsstil, social klass och kultur har en betydelse för 
respondenterna gällande miljövänliga kläder. Respondenternas ointresse för 
miljövänliga kläder kan bero på deras motivation och kultur, de har inget större 
behov av utbudet kring miljövänliga kläder. Även om vi inte vet särskilt mycket om 
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respondenternas bakgrund, tror vi att miljövänliga kläder kräver ett viss engagemang 
från konsumenternas sida. Köpbeteendet hos konsumenter påverkas alltså av var en 
person befinner sig i sitt liv och vilka intressen den personen har. 

Vårat resultat visade dock att 33% av respondenterna ansåg att utbudet inte var 
tillräckligt, vilket kan ha en koppling till deras sociala klass och livsstil som David 
Jobber nämner. De här respondenterna anser vi har ett intresse för miljövänliga 
kläder och är lite mer engagerade kring ämnet. Miljövänliga kläder kan således 
uppfattas som en känsla hos konsumenter vilket speglar deras livsstil och sociala 
klass.  

Fråga 3, “Är det något klädesplagg som du i högre grad anser bör vara mer 
miljövänligt inriktat?” tyckte vi kunde vara intressant att ha med i enkäten, 
främst ur ett produktionsperspektiv. Vi ser att de två kategorier som fick mest röster 
var byxor och jeans samt T-shirts, topp blus och skjorta. Med de kostnader som 
förekommer vid producering av miljövänliga kläder är det inte många företag som 
satsar på samtliga kategorier vad gäller kläder. Givetvis är det en stor process att 
genomföra och producera miljövänliga kläder, men utifrån vår enkät ser vi att det 
ligger ett intresse för dem här två kategorierna.  

Dock svarade en majoritet på 28st respondenter ”vet ej” och det ser vi har en 
koppling till föregående fråga. Det finns en avsaknad av intresse för miljövänliga 
kläder, oavsett om det gäller kläder i största allmänhet och speciellt för Desigual. 
Även i den här frågan kan vi se att det hör ihop med teorin och modellen 
konsumentköpbeteende figur 3.3 av David Jobber.  Respondenternas intresse eller 
ointresse anser vi beror på olika livsstilar som är vanligt förekommande idag hos 
olika individer. Individens motivation liksom sociala klass och i viss mån även kultur 
spelar en viss roll i sammanhanget. 

Fråga 4 i vår enkät ”Hur ofta handlar du kläder på Desigual?” visade hur 
många av respondenterna som aktivt handlar kläder ifrån varumärket. Genom att ta 
reda på hur ofta kunderna handlar kunde vi därefter se att en majoritet på 43 
respondenter handlar en gång var tredje månad. Utifrån David Jobbers modell figur 
3.3 Konsumentköpbeteende kan vi se att personliga faktorer så som personlighet och 
uppfattning samt attityder har en betydelse för respondenterna. De som aktivt 
handlar kläder från Desigual, har medvetet gjort ett val där varumärket speglar 
konsumenternas personlighet och hur de vill uppfattas av andra.  

Som vi tidigare nämnt är Desigual ett färgglatt varumärke med mycket mönster och 
annorlunda design. Vi kan även se att författarna Gezelius och Wildenstams modell 
varumärkesimage figur 3.4, är relevant för konsumenterna i den här gruppen. 
Författarna framför om hur viktigt det är att image, profil och identitet skall nå fram 
till mottagaren, att företaget ska ha ett klart och tydligt samband. Desiguals 
varumärkesimage kan betraktas som ett varumärke vilket särskiljer sig baserat på 
deras design och färgval. De är annorlunda vilket majoriteten av respondenterna 
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tycker om. De handlar kläder ifrån Desigual, och vill på något sätt uppfattas med 
varumärkets image profil och identitet. 

Vi gjorde även en jämförelse för att se vad majoriteten på 43 respondenter som 
handlar en gång var tredje månad, tyckte kring utbudet av miljövänliga kläder (fråga 
2 i den kvantitativa undersökningen). Av de 43 respondenterna svarade 8 av de att 
utbudet inte var tillräckligt och resterande respondenter svarade att de inte vet. Vilket 
visar på att majoriteten av respondenterna i den här gruppen, inte har någon större 
kännedom eller intresse för miljövänliga kläder.  

I vår enkät gällande fråga 5 ”Vad skulle Desigual kunna förbättra för att få 
dig att handla oftare?” svarade 43% av respondenterna att priset var det som 
kunde förbättras. Priset är enligt konsumenterna en viktig faktor och en anledning till 
det kan vara att Desigual befinner sig i det övre mellanprissegmentet.  

Utifrån vår teori om kommunikationsmodellen figur 3.1 från Gezelius och 
Wildenstam, kan vi se att vår enkät är den information som har skickats ut och 
sändare i det här fallet representerar respondenterna samt Desigual agerar som 
mottagare. Begreppet budskap i kommunikationsmodellen motsvarar 
respondenternas önskan kring förbättringar och budskapet kan bestå av många 
alternativ, så som kvalité i relation till pris, större storlekar, trender och modegrad i 
förhållande till deras utbud o.s.v. Dock visar återkopplingen ett tydligt budskap från 
respondenterna och pekar mot att priset blir allt viktigare i kampen om 
konsumenterna.   

Även om budskapet kring pris hade en tydlig majoritet, svarade flertalet 
respondenter att miljövänliga kläder samt större storlekar skulle uppskattas. En 
återkommande synpunkt för Desigual har varit att kunder tycker storlekarna är 
väldigt små, och det rekommenderas ofta från butiksmedarbetarna att kunden bör gå 
upp en storlek större än det de normalt brukar ha. Emellertid började företaget 
uppmärksamma det här och inför höst- och vinter kollektionen 2012 började 
Desigual att tillhandahålla en storlek större på vissa plagg för dam- och 
herrkollektionen. 

Enligt vår figur 3.4 varumärkesimage av Gezelius och Wildenstam, vill Desigual 
kommunicera den interna bilden som företaget anser är betydelsefullt mot 
marknaden. Tanken är att företaget vill kommunicera en relevant profil till 
omvärlden, som på bästa möjliga sätt stämmer överens med den image som 
konsumenterna har om företaget.  

Fråga 6 ”Hur mycket kläder handlar du för per månad?” var av intresse för 
oss att ta reda på och det framgår att de flesta respondenter handlade för 500-
1000kr/månaden. Vad resultatet visar, är att oberoende vilket varumärke det handlar 
om, så brukar respondenterna i gruppen spendera pengar på kläder. Författaren 
Abraham Maslows teori om behov figur 3.2, förklarar hur behovstrappan är uppdelad 
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i olika nivåer, vilket kan kopplas till konsumenternas köp av kläder.  Det fjärde steget 
i trappan som är behov av uppskattning samt självrespekt, beskrivs som behov av 
erkännande, självförtroende och uppmärksamhet. När behoven i trappsteget uppfylls 
känner personen sig värdefull och självsäker. Ett sätt att tillgodose de här behoven 
kan bland annat åstadkommas genom ens personliga uttryck, klädsel och beteende. 
Givetvis finns det människor som mer eller mindre inte tycker det är av lika stor vikt 
med klädsel, men mode och kläder har på ett eller annat sätt varit ett kännetecken för 
människor att uttrycka sig själva och deras individuella stil. För att tillfredsställa 
behoven i det fjärde trappsteget kan klädsel följaktligen vara av betydelse för 
konsumenten, som med sina inköp vill göra intryck på ens omgivning. 

Som framgår i figur 4.6, ser vi att kunder som handlar för minst 500kr/månaden 
utgör 71% av hela gruppen. De konsumenter som handlar mellan 1000-2000 kr utgör 
ca 32% av gruppen. Resultaten vi fick fram kan dock vara ej helt relevant, eftersom vi 
i efterhand insåg att frågan inte var tillräckligt strikt formulerad. Det finns en risk att 
respondenter som har familj, räknade med inköp av kläder till dem själva och deras 
barn. 

Konsumentköpbeteendet vilket Kotler och Armstrong beskriver i teorin enligt figur 
3.3, beskriver bland annat hur sociala faktorer kan påverka konsumenten. På ett 
mera övergripligt plan beskriver även Maslow att sociala faktorer påverkar 
människor i sin beskrivning av människors behov. De sociala behoven av gemenskap, 
uppskattning och uppmärksamhet har en stor betydelse för individen, vilket kan 
uttryckas via individens uttryck och klädsel. Från Kotler och Armstrongs teori 
framgår det att inköp av kläder kan bero på konsumentens medlemsgrupp, 
referensgrupp och aspirantgrupp. Betydelsen av de olika gruppernas inflytande 
varierar stort men när en produkt är som starkast och synlig för andra, brukar 
konsumenter vilja tillhöra och respektera den gruppen. Med andra ord kan 
produkten vara just kläder och specifika varumärken, som konsumenten vill 
förknippas med. 

Fråga 7 ”Har du någon gång köpt ett miljövänligt plagg?” visade att hela 69% 
av respondenterna inte hade köpt ett sådant plagg, medan 23% någon gång hade 
gjort inköp. Frågan förstärkte ytterligare det som vi nämnt, nämligen att miljövänliga 
plagg inte var av prioritet för majoriteten av respondenterna. För att enklare beskriva 
varför majoriteten inte köper miljövänliga plagg har vi använt oss av författaren 
Maslows figur 3.2, behovstrappan. I sin modell beskriver Maslow att behov av 
självförverkligande ligger högst upp i trappan och det kan exempelvis bestå av 
engagemang inom miljö och mänskliga rättigheter. Vad vi kan se från resultatet är att 
det finns ett stort gap mellan miljövänliga plagg och konsumenternas intresse för 
ämnet. Givetvis kan respondenterna ha uppnått det sista steget i trappan men om 
intresset inte finns där, är det helt enkelt inte betydelsefullt för de om kläderna är 
miljövänliga eller inte. 
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Av resultatet framgår att nästan var fjärde konsument någon gång har köpt ett 
miljövänligt plagg. Utifrån Maslows modell ser vi ett samband mellan 
respondenterna och det fjärde steget i trappan, vilket är behov av uppskattning och 
självrespekt. I viss mån kan vi även se att det högsta steget i trappan, behov av 
självförverkligande har ett samband med konsumenter som köper miljövänliga plagg. 
Maslow beskriver att det fjärde steget innehåller egoistiska behov så som, 
självförtroende, erkännande och bekräftelse. Konsumenter som väljer att köpa 
miljövänliga plagg tycker möjligen att det har något av ett mervärde i sig och 
uppskattar det mer än vad andra konsumenter gör. Det leder i sin tur till att behov 
tillfredsställs, och personen känner sig värdefull samt självsäker.  

Fråga 8 i vår undersökning ”Kan du nämna några miljöcertifikat inom 
textilbranschen?” skulle ge oss en inblick i respondenternas kunskap om olika 
miljöcertifieringar. Resultatet visade oss att svanen samt EU blomman var de två 
miljömärkningar som nämndes mest medan ca 13% av respondenterna inte kunde 
nämna någon. Utifrån svaren ser vi att trots att respondenterna tydligt inte är 
intresserade av miljövänliga kläder, så har de kännedom om vissa miljömärkningar. 
Svanen är en av de främsta miljömärkningarna i världen och EU blomman är EU:s 
officiella miljömärke. Författarna Gezelius & Wildenstams kommunikationsprocess 
ifrån teorin 3.1, beskriver bland annat hur budskap förmedlas av en sändare och 
mottagare, samt vilka faktorer som påverkar hur budskapet uppfattas. I teorin 
beskrivs olika delar, där bland annat räckvidd nämns. Genom olika val av 
mediekanaler når du ut till ett visst antal personer i målgruppen och det är den 
räckvidd som du uppnår. Ett tecken på att en tillräcklig räckvidd har uppnåtts för 
svanen och EU blomman kan vi se utifrån respondenternas svar. De här två 
miljömärkningarna nämndes mest och det beror troligtvis på att de räknas som de 
två största inom branschen.  

Gällande fråga 8 i undersökningen hade vi redan givna svarsalternativ, vilket gjorde 
att det blev svårt för oss och avgöra ifall respondenterna svarade uppriktigt. Det finns 
alltså en risk att respondenterna påverkats av de givna alternativen och valt att kryssa 
i det alternativ de tyckte verkade lämpligt, vilket gör det svårt att avgöra 
tillförlitligheten kring deras svar. 

   4.2 En kort beskrivning av vår kvalitativa konsumentundersökning 
Syftet med vår kvalitativa undersökning var att ta reda på om det fanns specifika 
behov hos Desiguals befintliga men även framtida kunder. I undersökningen frågade 
vi konsumenterna om deras attityder och åsikter kring deras miljömedvetenhet och 
om det påverkar konsumenternas köpbeteende. Vi beslutade oss för att genomföra 
undersökningen med att intervjua potentiella kunder på stan. Vi valde att begränsa 
oss genom att intervjua passerande människor i närheten av Desiguals butik. Målet 
med undersökningen var att få 100 respondenter att delta men det slutgiltiga 
resultatet blev att vi fick ett bortfall på 21 individer. Beroende på dag och tid som 
intervjuerna gjordes märkte vi en tydlig skillnad i respondenternas engagemang för 
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intervjun. I det stora hela hade vi ett högt deltagande vilket ändå visade att det fanns 
ett intresse bakom själva varumärket Desigual. För att öka tillförlitligheten utförde vi 
våra ´på stan´ intervjuer och vi valde att variera dag och tid för att nå olika typer av 
människor. Perioden då intervjuerna genomfördes var från den 18 till 21 april 2011.  

   4.2.1 Svarsfrekvens och bortfall 
Vid den period vi genomförde undersökningen försökte vi nå ut till 100 deltagare, 
varav fördelningen mellan män och kvinnor skulle vara jämt fördelat. Vi fick dock 
endast svar från 79 deltagare. Resterande deltagare på 21 st var personer som inte 
ville delta i vår undersökning och därmed räknades som bortfall. Med godkända svar 
menar vi de respondenter som valde att svara på samtliga frågor för vår 
undersökning. 

 

 

 

 

 

 

   4.2.2 Frågeformuläret 
Vi skapade ett första utskick när vi sammanställde frågorna. För att se om våra frågor 
var genomgående och enkla att förstå tog vi hjälp av 25 vänner och bekanta som fick 
besvara och ge oss feedback på formuläret.  

   4.2.3 Sammanställning av resultat 
Då det rörde sig om 79 deltagare valde vi att sammanställa resultatet själva. Vi 
motiverar det med en låg risk för felräkning då vi själva genomfört undersökningen. 
Resultatet av frågorna sammanställdes via webbsidan www.surveymesh.se där vi även 
kunde sammanställa resultatet. 

   4.2.4 Redovisning av resultat 
Nedan presenterar och redovisar vi resultatet från de 79 respondenter som deltagit i 
vår kvalitativa konsumentundersökning. 

1. Är du man eller kvinna? 

För att få en förståelse av vilka våra respondenter var och vilken målgrupp de 
tillhörde inledde vi vår undersökning med att ställa två grundläggande frågor. ”Är du 
man eller kvinna?” och ”Ålder?”. I cirkeldiagrammet redovisas resultatet av 
respondenternas svar. Innan vi utförde intervjuerna valde vi att på förhand försöka 

 

Antal som vi ville nå ut till: 100 

Antal deltagare: 79 

Ej godkända svar: 21 st bortfall 

Godkända svar: 79 

Godkända svar (%): 79% 

Bortfall (%): 21% 

http://www.surveymesh.se/
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fördela upp så att lika många kvinnor och män svarade på vår enkät. På den första 
frågan fick vi fram att 52% av de tillfrågade var kvinnor och 48% var män.  

 

 

 

 

 

Figur 4:1 Könsfördelning 

2. Ålder? 

Våra svarsalternativ vad gäller ålder delades upp i fyra olika kategorier. Vi valde att 
dela upp åldern med intervaller på 10 år. Anledningen till att första svarsalternativet 
är under 30 år är för att Desiguals målgrupp sträcker sig från 25-60 år. För att 
förenkla sammanställningen valde vi att placera samtliga tillfrågade under 30 år i 
samma kategori. Vi beräknade att ett litet antal av våra respondenter skulle vara över 
50 år och valde därför att ha svarsalternativet ’’över 50 år’’ för de 7 respondenter som 
motsvarar 9% av undersökningen. Överlag anser vi att vi fått till en relativt bra bredd 
gällande respondenternas ålder. Vad vi inte kunnat påverka är antalet 
förbipasserande under den period som vi utfört vår undersökning. En annan faktor 
som kan ha påverkat undersökningens resultat är respondenternas ärlighet gällande 
deras svar kring åldern.  

  
 

 

 

 

  

Figur 4:2 Åldersfördelning 
 

3. Vad prioriterar du mest vid köp av kläder? 

För att få en inblick i våra kunders attityder och värderingar och vad som styr vid köp 
av kläder valde vi att ställa frågan ”Vad prioriterar du mest vid köp av kläder?”.  
Under vår testintervju svarade många på flera av de alternativ som fanns och det 
skulle i så fall inte bli mätbart. Vi valde därför att låta deltagaren endast välja ett 
svarsalternativ, det vill säga det de värdesätter mest. Vid testintervjun svarade även 
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ett par personer att kvalitet var en prioritet och då frågade vi vad kvalitet hade för 
betydelse enligt dem själva. Svaren vi fick utifrån det alternativet var till exempel 
design, tvättbarhet, hur pass trendigt plagget är och passform. Flest svar gällande 
kvalitet fick livslängd och hållbarhet. Därför bestämde vi oss för att kvalitet skulle 
motsvara hållbarhet och livslängd i den kvalitativa undersökningen. Vid 
genomförandet av den slutgiltiga undersökningen ville vi underlätta för respondenten 
genom att informera om vår beteckning av kvalitet.  
 

Resultatet visade att pris 31% och varumärke 32%  är vad våra respondenter 
prioriterar allra mest. En stor andel tyckte även att kvalitet 29% var viktigt vid köp av 
kläder. Endast 4% svarade att miljömedvetenhet var en prioritet. Sista 
svarsalternativet ”Övrigt” valde vi att ha med för de respondenter som inte 
prioriterade något av alternativen. Några av kommentarerna från respondenter som 
svarade under övrigt 4% var:  
 

”Det ska vara snyggt” 
 

”Min personliga stil” 
 

”Modé som är aktuellt för säsongen” 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 4:3 Prioritet vid köp av kläder 

4. Tänker du miljömedvetet när du handlar kläder? 

För att få en inblick i om kunder tillämpar miljötänk i shoppingvardagen ställde vi 
frågan '' Tänker du miljömedvetet när du handlar kläder?''. Majoriteten av 
respondenterna tänkte inte miljömedvetet vid inköp av nya plagg vilket vår 
undersökning visar då 68% svarade nej. Statistiken vi fått fram visar även att 24% 
inte kunde ta ställning och 8% svarade att de försökte konsumera miljömedvetet vid 
införskaffning av klädesplagg.  

Vårt svarsalternativ ''till viss del'' var tveksamt att använda, då den gav respondenten 
rum för att inte behöva ta någon direkt ställning till frågan. Vi insåg efteråt att de 
svaren lätt kunde misstolkas, och valde därmed att inte analysera den gruppen. 
Endast 8% av respondenterna svarade ja på frågan, vilket de motiverade med att 
handla second hand och vintage kläder via hemsidor så som Tradera och Blocket.
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Figur 4:4 Miljötänk vid köp av kläder 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Skulle du kunna tänka dig betala mer för ett miljövänligt plagg?  

För att få fram ytterligare underlag kring shopping och miljötänkande valde vi att 
ställa frågan ”Skulle du kunna tänka dig betala mer för ett miljövänligt plagg?” Med 
frågan försökte vi ta reda på om dagens kunder verkligen var villiga att betala för en 
extra kostnad i form av högre pris per plagg som vanligtvis följer med miljövänliga 
plagg. Merparten av respondenterna 56% svarade nej och 38% svarade ja.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4:5 Betala mer för ett miljövänligt plagg 

Under övrigt som motsvarar 6% svarade respondenterna bland annat: 

”Vet inte”. 
 

”Jag skulle kunna tänka mig ett pålägg på max 25kr”. 
 

”Det beror på hur mycket. Till viss del”. 
 

”Beror på varan, d.v.s. kvalitet och design”. 
 

”Tycker inte att kunden ska behöva vara den som behöver ska ta ställning till 
om hon eller han vill köpa miljö vänliga kläder till ett dyrare pris. Då handlar 
det inte bara om miljömedvetenhet utan ett ställningstagande om man har 
råd. Därför anser jag att det inte borde bli dyrare och att företagen borde ta 
en del av marginalförlusten”. 
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6. Skulle din syn på företaget Desigual förändras om de skulle börja sälja 
en kollektion med miljövänliga kläder?  

I vår undersökning ställde vi även frågan, ”Skulle din syn på företaget Desigual 
förändras om de skulle börja sälja en kollektion med miljövänliga kläder?” Vi ville ta 
reda på ifall konsumenterna skulle uppskatta eller ändra sin attityd gentemot 
företaget vid en miljövänlig kollektion.  Av majoriteten som svarade var det 44% som 
skulle ha en oförändrad syn på företaget. De konsumenter som skulle 
föredra en kollektion med miljövänliga kläder representerade 39% medan 17% 
svarade nej. Några kommentarer bland de som svarade att de var positiva till en 
sådan förändring var ”att det skulle ytterligare motivera mig till att shoppa här!” och 
”både snygga och miljövänliga kläder hade varit toppen!”. 
 
 

 

 
 

 

 

Figur 4:6 Förändrad syn på företaget vid försäljning av miljövänliga kläder 
 

6.1 Vid svar Ja, ange gärna vad för typ av klädesplagg 

Bland de respondenter som svarade Ja, ville vi undersöka om det var något speciellt 
klädesplagg som de skulle vara positiva till. För enkelhetens skull delade vi in kläder i 
sex olika kategorier vilket visas i tabellen nedan.  32% ansåg att byxor och jeans var 
ett bra alternativ, 23% svarade underkläder, 19% svarade vet ej på frågan, 10% tyckte 
överdelar av någon form skulle vara intressant. Resultatet blev detsamma gällande 
klänningar. Slutligen svarade endast 6% detsamma om ytterkläder.  

 

 

 

 

 

 

Figur 4:6.1 Förändrad syn på företaget vid försäljning av miljövänliga kläder 
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7. Vad förknippar du varumärket Desigual med idag? 

Då Desigual är ett relativt oetablerat varumärke på den svenska marknaden frågade 
vi respondenterna vad de förknippar varumärket Desigual med idag. På grund av 
tidsbrist skulle det ta för lång tid att analysera svaren var för sig, men vi såg vissa 
likheter bland svaren och valde därför att dela in de i följande kategorier.  

28% svarade att Desigual var väldigt färgglatt medan 18% visste att det var en spansk 
klädkedja. 15% tyckte att det var en annorlunda stil vad gäller både kläder och butik, 
14% tyckte att det var höga priser i butiken, 10% svarade att de hört talas om Desigual 
via vänner, 6% svarade vet ej/ingenting, 4% svarade att de har små storlekar bland 
sina kläder och under övrigt hade 5% svarat:  

”Snygga kläder men höga priser”  
 

”De har sin egna stil, och följer inte trender lika mycket” 
 

”Jag tycker att Desigual har en häftig butik, men det är inte riktigt min stil vad gäller 
mode” 
 

”De är annorlunda men det gillar jag, ungefär som varumärket Odd Molly”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4:7 Vad förknippar du varumärket med? 
 

   4.2.5 Analys av kvalitativ konsumentundersökning 
Här kommer vi presentera våra svar och funderingar kring den kvalitativa 
konsumentundersökningen. Frågorna vi valde att ha med utgick från att försöka ta 
reda på kundernas attityder och värderingar vid köp av kläder. De allra första 
frågorna gav svar på kön samt ålder. Vid intervjutillfället gjorde vi ett medvetet val i 
att försöka intervjua den tilltänkta målgruppen och försöka få ett jämt antal svar 
fördelat mellan kvinnor och män. Den åtgärden kan eventuellt ha påverkat den 
kvalitativa delens undersökningens validitet. Frågorna från 3 – 7 anser vi är 
framställda med en koppling till vår teoretiska referensram, så som Maslows 
behovstrappa (figur 3.2), konsumentköpbeteende (figur 3.3) samt varumärkesimage 
(figur 3.4). Vår tanke var att försöka ta reda på vad konsumenterna prioriterar vid 
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köp av kläder och se om det fanns ett behov vad gäller miljövänliga plagg. För att ta 
reda på vad kunderna anser om varumärket Desigual tog vi hjälp av modellen 
varumärkesimage (figur 3.4). 

4.2.6 Analys kring resultat: 
 

När det gäller vår fråga ”Vad prioriterar du mest vid kläder” anser vi att pris 
och varumärke oftast går hand i hand då varumärket är den faktor som påverkar 
priset mest. Likt fråga 5 ” Vad skulle Desigual kunna förbättra för att få dig 
att handla oftare?” i den kvantitativa undersökningen tror vi att dagens kunder är 
mer priskänsliga och därmed vill ha ett så billigt alternativ som möjligt.  
 
Författarna Kotler och Armstrong beskriver i sin teori konsumentköpbeteende 3.3, 
att kundernas priskänslighet oftast beror på demografiska faktorer så som ålder, kön, 
status, inkomst, etnicitet etc. Andra bidragande faktorer som påverkar kundens 
priskänslighet kan vara av psykologisk natur, då kunden inte alltid bara ser det 
faktiska priset utan också adderar osynliga kostnader som miljöförstöring och 
kostnader förknippade med socialt ansvar. De respondenter som tyckte att 
varumärket hade störst betydelse kan kopplas ihop med status och igenkänning, 
baserad på de sociala faktorerna i modell figur 3.3 
 
Vi anser att de respondenter som svarade att priset var av högsta prioritet, 
motiverade svaren genom att utgå från det billigaste alternativet. Vi anser att dagens 
konsumenter är mer priskänsliga och enligt Kotler och Armstrongs teori om 
konsumentköpbeteende i figur 3.3, går den ekonomiska situationen hand i hand med 
vad en person köper. Konkurrenter i form av butiker som säljer samma utbud men 
till ett lägre pris leder till att kunden har flera valmöjligheter vad gäller samma 
produkt.  
 
E-handeln utgör också ett starkt hot i kampen om pris då varorna oftast har ett lägre 
pris på nätet än i en befintlig butik. Dagens konsumtionssamhälle har framkallat 
konsumenter som verkar acceptera en slit och släng mentalitet där det inte finns rum 
för miljöaspekter och högre priser. Vår sammanställning visar att kundernas 
miljömedvetenhet är en av de minsta prioriteringarna vid köp av kläder. Vi tror att 
det kan bero på individens intresse och engagemang för miljön. En kund som inte har 
kännedom kring miljöpåverkan vid tillverkning av kläder prioriterar av sådana skäl 
inte det vid köp. Att demografiska faktorer så som ålder och inkomst spelar en viktig 
roll förklarar även konsumentens köpbeteende och deras ställningstagande. Vid tidig 
ålder kan köpbeteendet styras av en längtan att tillhöra en viss referensgrupp, vid 
senare ålder kan det istället bero på individens inkomst och livssituation.  
 
Många av de tillfrågade svarade nej på fråga 4 ”Tänker du miljömedvetet när du 
handlar kläder?” vilket kan bero på respondentens livsstil, attityder och 
engagemang för miljön. De kanske inte förstår eller är medvetna om att det finns ett 



 

 

 

37 

samband mellan ett lågt pris och produktionsförhållanden. Miljömedvetenhet kring 
kläder har enligt oss inte fått ett så stort genomslag i Sverige som vi trodde. Givetvis 
finns det mycket information att ta del av kring ämnet men det krävs för 
konsumenten att vara aktiv och själv vilja söka fram sådan information. Det kan 
kopplas ihop med Maslows teori om behovstrappan från figur 3.2. Det sista steget i 
trappan som handlar om behov av självförverkligande, nämner att engagemang inom 
miljö endast kan uppnås när personen känner att den har utvecklats som person och 
sätter upp egna mål.  Givetvis finns det en del som stämmer överens med Maslows 
modell, men att säga att samtliga respondenter inte har nått upp till det sista steget i 
trappan vore övermodigt. Vi tror det beror på flera olika oförutsedda orsaker och att 
respondenterna på ett eller annat sätt inte har uppmärksammat miljöaspekten när de 
väl handlar kläder. Med andra ord, respondenterna har möjligen nått upp till det sista 
steget i Maslows behovstrappa men aktivt valt att inte uppmärksamma 
miljömedvetenhet kring inköp av sina kläder. 

Vi skrev bland annat om kommunikationsprocessen figur 3.1 av Gezelius & 
Wildenstam i vår teori. En modell som används främst i syfte för marknadsföring 
från företag ut mot kund och som beskriver att det måste finnas ett intresse och 
behov från mottagaren för att budskapet ska kunna få den genomslagskraft som 
sändaren vill uppnå. Om det inte finns ett intresse eller ett behov från konsumentens 
sida, hur ska företagen då kunna marknadsföra kläder som är miljöproducerade och 
oftast dyrare? I samma modell nämns även begreppet impact, vilket syftar på den 
genomslagskraft ett budskap har. Med utgångspunkt från det här perspektivet kan vi 
se att miljöaspekten kring kläder inte har fått ett så stort genomslag hos 
respondenterna. 

Mode och kläder utgör en del av våra personliga intressen som studenter på 
Textilhögskolan då vi till råga på allt gått en utbildning som har med branschen att 
göra. Vi tror att människor som i allmänhet är intresserade av mode är även de som 
ofta har större vetskap om industrin och tänker därför mer på konsekvenserna kring 
produktion av kläder. Det är denna vetskap som alla konsumenter bör ta del av men 
som kan vara svårt om det inte finns ett intresse eller behov av miljövänliga kläder.    

Under fråga 5 ”Skulle du kunna tänka dig betala mer för ett miljövänligt 
plagg?” svarade merparten nej. En respondent tyckte att ett påslag på cirka 25kr 
skulle vara acceptabelt. Vi tror att dock att ett såpass litet påslag som motsvarar 25 kr 
inte är rimligt i dagens bransch. Ekologiska och miljövänliga plagg är i regel dyrare 
att producera och tillverka. Det är i så fall endast de riktigt stora kedjorna så som 
H&M, som kan massproducera miljövänliga kläder och sedan lägga ett såpass litet 
påslag som har sådana resurser.  
 
Vi tror att mindre modemärken har påslag på minst 100-150kr vad gäller 
miljövänliga plagg, dock anser vi att miljövänliga plagg har ett högre affektionsvärde 
och det finns en del konsumenter som är villiga att lägga ut de pengarna, men 
majoriteten av dagens kunder anser vi inte är såpass angelägna kring kläder och dess 
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relation till miljöpåverkan. Enligt oss vill en konsument inte betala mer än 
nödvändigt. Undantagsfall är de som tänker miljömedvetet vid köp av kläder eller 
känner ett affektionsvärde för sådana produkter. Enligt en artikel från GP har 
utbudet av ekologiska kläder minskat från de stora klädkedjorna (Grahn, M. 2011-10-
18, GP). I samma artikel intervjuades även Andreas Åhrman, försäljnings- och 
marknadschef på Nudie jeans, att intresset är svalt vad kring ekologiska kläder. ”Våra 
inköpare förmedlar att det i dag inte är något säljargument att ett plagg är ekologiskt. 
Om man tycker om byxan och vi sedan berättar att den är ekologisk bryr man sig inte 
så mycket, det blir mest en skön liten bonus”. 
 
Om vi går över till fråga 4 ”Tänker du miljömedvetet när du handlar kläder?” 
och fråga 5 ”Skulle du kunna tänka dig betala mer för ett miljövänligt 
plagg?” i den kvalitativa undersökningen, så ser vi att majoriteten från de båda två 
undersökningarna inte tänker miljömedvetet vid inköp av kläder.  Det stärker vår 
analys ytterligare då vi inser att miljömedvetna kläder inte har en så stor påverkan på 
respondenterna och deras köpbeteende. Teorin om konsumentköpbeteende 3.3 från 
Kotler och Armstrong, nämner bland annat att personliga faktorer kan påverkas av 
livsstil, yrke och ens ekonomiska situation. De personliga faktorerna har en stor roll i 
köpbeteendet hos konsumenten, och vi förmodar att det även tillämpar på 
respondenterna i undersökningen. Det finns alltså ett samband mellan 
respondenternas ointresse för miljömedvetenhet kring kläder och deras köpbeteende, 
som påverkas av deras personliga faktorer.  
 
Fråga 6 ”Skulle din syn på företaget Desigual förändras om de skulle börja 
sälja en kollektion med miljövänliga kläder?” fick inte ett så stort genomslag. 
Vi trodde att majoriteten skulle luta sig mer åt att svara ja, då en miljösatsning i våra 
ögon är positivt.  Om vi tar en titt tillbaks på resultaten från fråga 4 ”Tänker du 
miljömedvetet när du handlar kläder” visade det sig dock att miljömedvetenhet 
kring kläder inte var så viktigt för respondenterna. Vi tror det kan ha ett samband 
med de svar vi fick från fråga 6. En kunds omedvetenhet eller ointresse kring 
miljöproducerade kläder tror vi inte är intresserade av en miljösatsning för ett 
varumärke, och har således en oförändrad syn på företaget. Även här kan de 
personliga faktorerna ha en betydande roll, ifrån teorin konsumentköpbeteende 3.3 
Kotler och Amstrong.  
 
Vår teori om varumärkesimage 3.4 från Gezelius och Wildenstam, kan således vara 
en bra teori att använda för att se om sambandet mellan image, profil och identitet 
stämmer överens. En lansering av miljöproducerade kläder kan ge en ökad 
konkurrensfördel, men sett från våra respondenters svar är det något som skulle gå 
förbi obemärkt.  
 
Bland de som svarade Ja på frågan ville vi ta reda på om det var något typ av 
klädesplagg som de föredrog skulle vara miljövänligt. Vi tyckte det var nödvändigt för 
att se om dagens konsumenter efterfrågar ett visst ”sortiment” bland kategorierna då 
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det i dag är väldigt kostsamt och väldigt sällan att ett företag producerar en hel 
miljöproducerad kollektion. Dock svarade endast 31st, vilket vi anser inte är speciellt 
representativt bland de tillfrågade i hela gruppen. Validiteten i den här frågan är 
således låg och kan inte anses vara representativ för hela undersökningen. 
 

   4.3 Kortfattad analys av båda undersökningarna 
  

Vi genomförde två undersökningar varav den ena gjordes som en undersökning via 
nätet (99 svar) medan den andra genomfördes utanför butiken Desigual i Göteborg 
(79 svar). Trots två skilda undersökningar kan vi konstatera att det finns en del 
likheter hos respondenterna.  
 
Vi anser att det var betydelsefullt att göra en sammanfattning av både den 
kvantitativa och den kvalitativa undersökningen eftersom det framkom en del 
intressanta svar som hade likheter med varandra. Sammanfattningen av de båda 
undersökningarna ger läsaren en mera komplett bild beträffande framför allt 
attityder hos konsumenterna. 
 
Vad båda undersökningar visar är att majoriteten bland respondenterna visar tydliga 
signaler på att miljömärkta kläder inte är av prioritet. Vi ser utifrån fråga 7 ”Har du 
någon gång köpt ett miljövänligt plagg?” i den kvantitativa texten och fråga 4 
Tänker du miljömedvetet när du handlar kläder?” i den kvalitativa texten att 
en övervägande del av respondenterna inte tycker det är viktigt med miljövänliga 
plagg. De frågor som har varit miljöinriktade i både den kvantitativa och den 
kvalitativa undersökningen, har en majoritet av respondenter som varit 
obeslutsamma eller mindre positiva till miljökläder och miljömedvetenhet.  
 
Gemensamt för respondenterna i båda undersökningar var även betydelsen av priset. 
Fråga 5 i den kvantitativa undersökningen ”Vad skulle Desigual kunna 
förbättra för att få dig att handla oftare?” och fråga 3 i den kvalitativa 
undersökningen ”Vad prioriterar du mest vid köp av kläder?” visade en 
majoritet som svarade att pris var av stor betydelse vid inköp av kläder.  Det är en 
viktig faktor att ta hänsyn till eftersom priset till viss del styr hur ett varumärke 
uppfattas. På grund av den hårda konkurrensen är det svårt att få fram sändarens 
budskap och effekten blir att återkopplingen till sändaren blir otydlig, vilket Gezelius 
och Wildenstam beskriver i kommunikationsmodellen figur 3.1. 
 
Det är en svår balansgång, väljer ett företag att minska sina priser finns risk att 
varumärket uppfattas som ett lågprisvarumärke av omvärlden. Likväl kan en alltför 
hög prissättning på varumärket leda till att företag inte når ut till lika många kunder 
och därmed medföra en minskad försäljning. 
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5. Slutsats 

______________________________________________ 

I det femte kapitlet redovisas vilka slutsatser vi har kommit fram till som utgår från 
huvud- respektive delproblem. 

__________________________________________________________ 

5.1 Huvudproblem 
 Skulle konsumenternas attityder gentemot Desigual förändras i samband med en 
ändrad marknadsföringsstrategi? 
 
 

Vår undersökning utgick från att försöka ta reda på vad för slags attityder och 
värderingar kunder har till Desigual och se om det fanns ett behov av miljöaspekter 
kring deras kläder. Vårt resultat visade att miljömedvetenhet var en av de minsta 
prioriteringarna vid köp av kläder och att en sådan efterfrågan inte var av intresse. Vi 
tror att ett företag som Desigual följaktligen kommer och ha väldigt svårt att 
marknadsföra miljöproducerade kläder som oftast är dyrare, till en kundkrets som 
inte har ett sådant intresse och engagemang gällande etik och miljö. Intresset för 
ekologiska kläder har avtagit och dagens konsumenter är mer priskänsliga. Miljö och 
etik står helt enkelt inte längre högt upp på listan.  

En ändrad marknadsföringsstrategi med fokus på miljöproducerade kläder är givetvis 
ett val som är bra ur miljösynpunkt, dock ser vi utifrån våra resultat att 
konsumenterna är likgiltiga inför en sådan händelse. Miljöproducerade medför 
många gånger större kostnader och vi anser att majoriteten av dagens konsumenter 
inte är villiga att följa med i en sådan riktning. 
 

5.2 Delproblem 1 
 Hur skall erbjudandet marknadsföras för att attrahera konsumenterna? 

En relevant faktor är varumärket och dess betydelse. Vi ser i vår undersökning att 
respondenter prioriterar varumärket högt, vilket talar för att kunder vill ha 
varumärkeskläder som de anser är trendiga. Det är ett av de viktigaste attributen som 
ett varumärke måste ha i samband med en ny lansering av miljöproducerade kläder. 
Ett starkt varumärke kan förknippas med konsumenters önskan att känna 
grupptillhörighet. Marknadsförare försöker ständigt identifiera olika grupper som 
personer tillhör, vilket Kotler och Armstrong nämner i teorin konsumentköpbeteende 
3.3. En konsuments beteende påverkas av sociala faktorer och delas upp i tre olika 
grupper, varav referensgrupper är en av dem.  
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Människor påverkas ofta av referensgrupper som de inte tillhör. Referensgrupper 
fungerar som en direkt eller indirekt jämförelse för köparen och formar personens 
attityder eller beteenden. Den exponerar en person för nya beteenden och livsstilar, 
vilket leder till att ett tryck skapas som kan påverka personens val av produkter och 
varumärken. Betydelsen av gruppens inflytande varierar, men brukar vara starkast 
när produkten är synlig för andra som köparen respekterar och vill tillhöra. 

Om företag vill marknadsföra kläder som är miljöproducerade, behöver de skapa ett 
intresse eller behov för konsumenterna. Olika reportage som visats i tv och rapporter 
från dagstidningar gällande klädproduktion och dess inverkan på miljön har 
introducerats i media flitigt. Det finns dock ett osynligt glapp mellan konsumenten 
och miljövänliga kläder som vi kan se i våra undersökningar. Vad det beror på är 
oerhört svårt att svara på men miljöfrågor i största allmänhet vad gäller 
klimatförändringar är ett ämne som vi sett ofta förekommit i TV och tidningar. 

Utöver det får dagens människor all sorts information och nyheter från media. Med 
andra ord anser vi att dagens människor får ett överflöd av information. Vilket får oss 
att undra om den enskilde konsumenten tycker att de inte har tid och bekymra sig om 
en specifik fråga i ett ämne, i det här fallet miljöpåverkan vid tillverkning av kläder.  

Vi anser att konsumenten inte har tillräckligt med vetskap eller intresse om hur 
branschens klädproduktion går till och dess konsekvenser på miljön, och det är den 
främsta orsaken till att den enskilda konsumenten inte gör ett aktivt val att handla 
miljöproducerade kläder vid inköp av nya plagg.  
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6. Avslutande diskussion 

______________________________________________ 

I det sjätte och sista kapitlet reflekterar vi över vår uppsats och de slutsatser vi 
dragit. Vi diskuterar även förslag till eventuell fortsatt forskning. 
__________________________________________________________ 

   6.1 Reflektioner av uppsatsens genomförande 
Vi valde att genomföra vår undersökning utifrån eget intresse och det fick styra valet 
av ämnesområde i studien. Det krävdes en hel del engagemang och tid att genomföra 
uppsatsen. Under arbetets gång insåg vi att våra undersökningar var mer 
tidskrävande än vad vi hade väntat oss. Några av frågorna som vi ställde till 
respondenterna var även svåra att tolka utifrån den kvalitativa undersökningen.  

Tidigt under processen hade vi en idé om hur upplägget och vår 
marknadsundersökning skulle se ut. Vi antog att respondenterna skulle vara mycket 
mer intressanta och acceptabla till miljöaspekten och vad den har för relation till 
kläder. Det visade sig nästan vara det motsatta och därmed var det svårt att finna ett 
tydligt svar på vårt delproblem. Även den stora skillnaden mellan könsfördelningen i 
de båda undersökningarna har gjort att resultatet varit svårt att analysera på ett 
likvärdigt sätt. 

Då det här var vår allra första uppsats av en sådan omfattning blev det en 
djupdykning inom den process och det engagemang som faktiskt krävs för att 
genomföra en b-uppsats. Det har resulterat i en ny kunskap som varit stundtals 
intressant, gett oss en djupare förståelse samt bredare inblick kring hur en uppsats 
ska skrivas.  
 

   6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi i den här uppsatsen endast gjort en övergripande undersökning av ett 
fallföretag, finns det mycket utrymme för vidare och mer djupgående forskning vad 
gäller varumärkens klädproduktion och dess relation till miljön. Ett förslag till vidare 
forskning inom klädkonsumtion kan göras för andra företag och därefter se hur 
konsumenter ser på miljöproducerade kläder för respektive varumärke. 

   6.3 Reflektioner av uppsatsskrivandet 
Genom vår teori och information som vi tagit del av anser vi att uppsatsen har 
uppnått en helt godtagbar reliabilitet och validitet. Även om 
marknadsundersökningarna gav ett annat utfall av svar än vad vi hade förväntat oss, 
så hade vi 178 respondenter som deltog. Vi bedömer att reliabiliteten varit hög med 
tanke på antal svarande, vilket stärker en hög mätsäkerhet. 
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Figurförteckning 

Samtliga modeller har vi skapat i Microsoft Word. 
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Figur 4.1  Könsfördelning   s. 21 

Figur 4.2  Tillräckligt utbud med miljövänliga kläder s. 21 

Figur 4.3  Miljövänliga plagg   s. 22 

Figur 4.4  Handla kläder på Desigual  s. 22 

Figur 4.5  Vad skulle Desigual kunna förbättra  s. 23 

Figur 4.6  Inköp av kläder per månad  s. 24 

Figur 4.7  Miljövänligt plagg   s. 24 

Figur 4.8  Miljöcertifikat   s. 25 
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Figur: 3.3, Influences on consumer purchasing behavior, Jobber D, Principles and 
practice of marketing, 5:e upplagan 2007, s.130)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal influences 

● information 
processing 

● motivation 

● personality 

● lifestyle and age 

● life cycle 

● beliefs and attitudes 

 

 Consumer 

Social 
influences 

● culture  

● social class 

● roles and status 

● reference groups 

The 

buying 

situation 



 

 

 

47 

 

Bilaga 2: Enkätundersökningar 

 

 
 

Kvantitativ marknadsundersökning  

1.  Är du man eller kvinna? 

 Man                       Kvinna     
 

2.  Ålder? 

Under 30  30-40  40-50                Över 50  
 

 

2.  Tycker du att det finns ett tillräckligt utbud med miljövänliga kläder? 

    Ja                       Nej                    Vet ej     
 

3.  Är det något klädesplagg som du i högre grad anser bör vara mer miljövänligt 
inriktat?  Endast ett svarsalternativ 

Underkläder   ytterkläder  överdel       byxor/jeans               

t-shirts  nej, inget alls Vet ej      
 

4.  Hur ofta handlar du kläder på Desigual? 

1 gång/månad  1 gång/var 3:e månad                1 gång var 6:e månad 

1 gång/år                                                                              har inte handlat kläder på Desigual  
 

5. Vad skulle Desigual kunna förbättra för att få dig att handla oftare? 

Bättre priser       Klubbkort                       Miljövänliga kläder   

Personlig service             Större storlekar    Större utbud 
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6. Hur mycket kläder handlar du för per månad? 

0-200kr/månad                               200-500kr/månad    500-1000kr/månad
     

1000-2000kr/månad                  Över 2000kr/månad 
 

7. Har du någon gång köpt ett miljövänligt plagg? 

Ja  Nej Övrigt 

 

8. Kan du nämna några ”miljöcertifikat” inom textilbranschen? 

Svanen              Eu-blomman                           Bra miljöval  
 

Öko-text       Global organic textile         Vet ej 

 

 

_________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Kvalitativ marknadsundersökning 

1.  Är du man eller kvinna? 

Man   Kvinna      

2.  Ålder? 

Under 30  30-40  40-50                Över 50  
 

3.  Vad prioriterar du mest vid köp av kläder? Endast ett svarsalternativ 

Kvalitet        Pris                Varumärke               Miljömedvetenhet 

Övrigt:  
__________________________________________________________ 

4.  Tänker du miljömedvetet när du handlar kläder? 

Ja            *      Till viss del          Nej       * Hur då:_________ 
 

5.  Skulle du kunna tänka dig betala mer för ett miljövänligt klädesplagg? 

Ja  Nej  Övrigt: __________________________ 
 

6.  Skulle din syn på företaget Desigual förändras om de skulle börja sälja en 
kollektion med  miljövänliga kläder? 

Ja Nej           Oförändrad  
 

6.1. Vid svar Ja, ange gärna vad för typ av klädesplagg 

Underkläder   ytterkläder  överdel       byxor/jeans               

t-shirts  nej, inget alls Vet ej      
 

7. Vad förknippar du varumärket Desigual med idag? 

spanskt modemärke             hört från vänner  dyrt varumärke
     

de har små storlekar                   annorlunda stil                          väldigt färgglatt 
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Tack för din medverkan! 

övrigt   Vet ej     
________________________________________________________        
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