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Abstract

Svensk titel: Second skin - en studie i jeansnörden syn på jeans 
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Färdigställande (år): 2011
Handledare: Martin Behre

The denim market in Sweden today is tinged by competition with a lot of different players. 
During the last couple of years a new group of consumers have grown forth, these are called 
denim nerds. These consumers and their view on denim has not yet been studied. This is the 
main purpose of this study. During this study we have come in contact with a swedish denim 
brand, which we have interviewed in order to identify their view on denim. The interwiev  
helped us to identify people who we came to phrase as denim nerds and accomplish the 
purpose of this study. By asking the question how the denim brand views their costumer and 
how well this view match with what we have found about the denim nerds. The main question 
of this study is who is the denim nerd and what is their view on denim Our goal is to see 
whether company is on the right track or if they need to reconsider  their views. The study can 
also be used by new denim brands who wants to approach these type of customer.  In order to 
conduct this study we have used a qualitative method and we have done one structured 
interview with the founder of the swedish denim brand and also conducted two focal group 
interviews. The choice of these methods where natural because our goal was to find out the 
denim nerds views and behaviour concerning the purchase of a new pair of denimjeans. 
In order to be able to study the consumer we have used theories concerning consumer 
behaviourism, which among other things includes information search prior to purchase, and 
then we have applied this on the consumer in order to see how they behave. We also asked 
ourselves whether the denim can be labeled as a subculture, a question that we could not 
answer based on our empirical study. On the other hand we found similarities between the 
denim nerds and what an neo-tribe is made up off. A neo-tribe is less rigid in its structure and 
takes influences from the surrounding culture which we found empirical evidence for in our 
study.   
As a consumer the denim nerd is searching for quality and has good knowledge of the 
different styles of denim jeans which they find interesting. Quality is the aspect which the 
denim nerd puts in front of all other things when searching for a new pair of jeans. The need 
which drives the denim nerd to buy  a new pair of jeans is above all other self-realisation and 
the need to ornament oneself is also important. By doing so the gap between the self and ideal 
self is lessened and denim nerd will get an improved ego image.

The Swedish denim brand ideas about the denim nerd is according to the study somewhat in 
harmony with how the denim nerd acts and thinks, especially on product level. What we 
found was that on product level Pace Jeans and the denim nerds view on jeans harmonices 
well.

On future studies we would like to see a study which answers the question how this costumer 
best should be reached? The study is written in Swedish.

Keywords: Denim market, denim nerds, consumer behaviurism, subculture, neo-tribe
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Sammanfattning

Jeansmarknaden idag i Sverige är präglad av hög konkurrens med många olika aktörer som 
verkar där. De senaste åren har en speciell kundgrupp vuxit fram vilka kallas jeansnördar. 
Dessa konsumenter och deras syn på jeans är i dagsläget inte kartlagt vilket därför 
huvudsyftet med studien. Under studien har vi kommit i kontakt med ett svenskt jeansföretag 
vid namn Pace Jeans som vi intervjuade och fick därigenom hjälp med att identifiera personer 
som kunde hjälpa oss att uppnå vårt syfte. Genom att ställa oss frågan hur företaget ser på 
jeansnörden och hur det här skiljer sig från hur den faktiska konsumenten är. Huvudfrågan för 
denna studie är vem jeansnörden är och hur denne ser på jeans. Förhoppningen är att se hur 
väl det stämmer överens eller om fokusföretaget borde tänka om. Studien kan även användas 
av nystartade jeansföretag som vill närma sig jeansnörden då den visar på hur denna 
konsumenten ser på jeans. För att kunna utföra den här studien har vi valt att använda oss av 
en kvalitativ metod där vi har gjort en strukturerad intervju med grundaren för det svenska 
jeansföretaget och även genomfört två stycken fokusgruppsintervjuer. Valet av dessa metoder 
var naturligt då vi vill få fram jeansnördens åsikter och beteende kring inköpet av ett par 
jeans. 

För att kunna kartlägga kunden använder vi oss av konsumentbeteendeteorier som bland annat 
gäller hur informationsökningen går till innan ett inköp och applicerar det på jeansnörden för 
att kunna se hur dessa uppträder som konsumenter. Vi ställer oss även frågan om jeansnörden 
är del av en subkultur och hur en sådan då skulle se ut. Det kunde vi inte hitta något som 
stödjer i empirin, däremot fanns det likheter mellan dessa och hur en neostam är uppbyggd. 
En neostam är mindre rigid än en subkultur och tar dessutom in influenser från kulturen som 
finns runtomkring den vilket vi kunde konstatera att jeansnörden gör. 

Som konsument är jeansnörden kvalitetssökande och har en god förkunskap för vilka 
modeller och varumärken som den finner önskvärda. Kvalitet är det som jeansnörden sätter 
som det främsta vid ett inköp av ett par nya jeans.  Det behov som framstår som det främsta 
för att jeansnörden väljer att klä sig i den typen av jeans den gör är att förverkliga sig själv 
och med jeansen vill dessa smycka ut sig själva. Därigenom minskar avståndet mellan 
idealjaget och det faktiska jaget och på så sätt får jeansnörden en bättre självbild. 

Det svenska jeansföretagets föreställningar om hur jeansnörden är kom vi fram till att det här 
till en viss del stämmer överens. Vad vi kom fram till var att på produktnivå stämmer Pace 
Jeans och jeansnördens syn på jeans överens väldigt bra. 

Gällande framtida forskning skulle vi vilja se en studie som svarar på frågan hur man 
kommunikationsmässigt bäst når denna kund? 

Nyckelord: Jeansmarknad, jeansnörd, konsumentbeteende, subkultur, neostam
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1. Introduktionskapitel

Kapitlet ämnar till att introducera studien. Det börjar med en problematisering som senare 
leder fram till frågeställningar och syftet med studien.

1.1 Problembakgrund 

Den svenska jeansmarknaden idag är en marknad präglad av hög konkurrens med många 
olika aktörer och inriktningar inom jeans- och denimmode. Likt modebranschen i stort är även 
den svenska jeansmarknaden präglad av global konkurrens där aktörer i olika storlekar tävlar 
om att vinna marknadsandelar genom olika marknadsstrategier.  

Den svenska jeansmarknaden har genomgått en omväldigande utveckling de senaste 10-15 
åren med många nya jeansmärken. Framförallt har det blivit vanligare med mindre och mer 
nischade jeansmärken på den svenska jeansmarknaden. Det som utmärker nischade 
jeansmärken är att de har en produkt som riktar sig mot en tydlig målgrupp, vilka har ett 
specifikt behov eller intresse. Dessa behov och intressen kan i vissa fall kopplas till tydliga 
livsstilar eller subkulturer. 

Det finns jeansmärken som riktar in sig enbart mot riktiga jeansentusiaster, som oftast brukar 
kallas för jeansnördar. De här jeansmärkena fokuserar väldigt mycket på en viss typ av 
jeanskvalité. De använder sig av ett historiskt designspråk med klassiska passformer samt 
fokuserar på en image och livsstil som passar jeansnörden.

Att fokusera sig som nischföretag har blivit ett sätt för mindre jeansmärken att konkurrera på 
en marknad där det finns många aktörer. Att skapa ett behov hos en tydligt definierad kund 
vilken har ett utpräglat intresse eller tillhör en viss subkultur, och tillfredsställa det behovet 
antingen genom en unik produkt eller tjänst kan ett företag ta marknadsandelar. Sedan genom 
att utkristallisera kunden på olika marknader, kan ett litet nischat jeansmärke bli 
framgångsrikt och växa. I en artikel om Nischstrategier för Textil och klädindustrin från 2006, 
citeras Linneman och Stanton (Parrish, Erin D., Cassil, Nancy William L. & Oxenham,, 2006: 
sida 422):
  “There is riches in niches” 

I denna studie har vi kommit i kontakt med ett av de ledande svenska nischade jeansföretagen. 
Företaget heter Pace Jeans och de har funnits på den svenska jeansmarknaden 2003, närmare 
beskrivning av företaget kommer i kapitel 4.1. Pace Jeans riktar sig nästan uteslutande mot 
jeansnördar. I dagsläget finns det lite forskning på vem jeansnörden är generellt. Med andra 
ord finns det ingen ordentlig forskning på vad det är som får jeansnörden att köpa ett par 
jeans. Vad det är för behov som denne vill uppfylla eller vad det är förutom jeansintresset som 
påverkar valet av jeans eller om dennes övriga intressen har någon betydelse i deras val av 
jeansvarumärke. Det finns heller ingen forskning på om överhuvudtaget jeansnörden finns 
som en tydligt definierbar person. 
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1.2 Problemdiskussion

Ett litet nischföretag på jeansmarknaden likt Pace Jeans kan inte använda sig av skalekonomi 
eller använda sig av kostnadsfokus som konkurrensfördel, likt de stora aktörerna på 
jeansmarknaden. De måste istället fokusera sina resurser på någonting annat som gör att 
kunden väljer just dem över de otaliga alternativ som finns på dagens jeansmarknad.

Ett begrepp inom den svenska jeansbranschen som blivit allt mer vedertaget när de kommer 
till att definiera en viss typ av kund som uteslutande klär sig i jeans och även har jeans som 
intresse, är den så kallade jeansnörden. Jeansnörden är då en nisch som är intressant att 
utforska. Frågan är vad det är som påverkar dennes val av jeans. 

Går det att klassificera jeansnörden som en subkultur? Subkulturer är grupper i samhället som 
har liknande en stil och i någon mån liknande värderingar (Kotler, 2002). Forskning på 
konsumentbeteende inom subkulturer visar på att en av de viktigaste faktorerna för ett 
märkesval inom en subkultur är autenticitet. (Leigh Thomas W., Peters Cara & Shelton 
Jeremy, 2006). Autenticiteten innebär att ett företag står för samma värderingar som individen 
i subkulturen gör. Det innebär att nischföretag har mycket att vinna på att känna till den 
subkultur som de vänder sig till för att nå upp till dess krav om att vara autentiskt. 

Att känna till sin kund blir allt viktigare för att lyckas som jeansföretag idag. Vad som är 
viktigt för en kund varierar från kund till kund. Det kan vara allt från pris, kvalité, passform, 
märke till identitetsskapande. Att tillgodose exakt det behov som kunden har är det som 
nischföretag på jeansmarknaden försöker göra. Eftersom dessa jeansmärken oftast riktar in sig 
på en begränsad del av en marknad eller en viss typ av kund, är det av yttersta vikt för ett 
nischat jeansmärke att veta vem eller vilka deras kunder är. Det är även av stor vikt för ett 
nischat jeansmärke att veta vad det är som får deras tilltänkta målgruppen att köpa ett par 
jeans. Att skapa något unikt som kunden vill ha, lokalisera var denne befinner sig och att 
utvecklas med kunden är vitalt för ett nischat jeansmärke idag.

För ett jeansföretag, nischat eller ej, har det då allt viktigare veta vad det är för faktorer som 
styr kundens val av jeans. Vilket behov är störst hos jeanskunden? Hur ser attityden mot 
varumärket ut och hur en konsument formar en attityd? Det handlar då om vad det är för 
beteende som styr konsumenten och vad det är som påverkar deras beteende. 

Det går att säga att det som skiljer sig mellan företagets produkter, från kärnprodukt till den 
utökade produkten och det som deras kundsegment faktiskt uppskattar är en fråga av stor vikt 
för ett nischat jeansföretag. Kunskap om kunden kan vara en avgörande skillnad mellan 
framgång och konkurs. Hur bra är då fallföretaget, Pace Jeans, syn på jeansnörden? Frågan 
handlar då om vem jeansnörden egentligen är. Finns det något mer bakomliggande som styr 
dennes beteende och i utsträckningen val av jeans?

Det här leder fram till de frågor som ställs i problemformuleringen.
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1.3 Problemformulering

Pace Jeans som nischat jeansföretag måste kunna leverera en produkt till en kund, vars behov 
de känner till väl och vars syn på jeans stämmer överens med deras. En av dessa kunder är 
jeansnörden. Pace Jeans har flera olika produkter i sin produktlinje men deras fokus ligger 
främst på jeans och mer specifikt jeansbyxor. I vår studie så har vi valt att inrikta oss till 
enbart jeansproduktionen på Pace Jeans. Varför vi valt att fokusera enbart till jeans och inte 
hela sortimentet av denimkläder, är att jeans är den produkt Pace Jeans själva lagt sitt fokus. 
Pace Jeans vill utåt sett bli sedda som ett renodlat jeansmärke för riktiga jeansentusiaster och 
jeansnördar.

Huvudfråga: Vem är jeansnörden och vad är det som påverkar jeansnördens val av jeans? 

Underfråga: Stämmer Pace Jeans syn på jeansnörden?  

1.4 Syfte

Syftet med vår studie är att kartlägga jeansnörden för jeansföretag som exempelvis Pace Jeans 
sedan skall kunna använda sig av den som beslutsunderlag. 

1.5 Avgränsning

Problemformulering leder till att studien avgränsas till att kundkartläggningen kommer att ske 
på ett svenskt nischat jeansföretag där produktgruppen jeansbyxor kommer att avhandlas. För 
en utförligare förklaring se “Problemformulering”.

Studiens tidsmässiga förutsättningar är 15 högskolepoäng vilket motsvarar ca 10 veckors 
arbete. Vi kommer inte få något ekonomiskt bidrag från uppdragsgivaren, Pace Jeans. Det här 
innebär att studien kommer enbart att kartlägga jeansnörden på den svenska marknaden och 
inom den grupp som fallföretaget har som en av sina mer framträdande målgrupper, en 
beskrivning av denne redovisas senare i rapporten. Läsaren bör dock ha i åtanke att segmentet 
kan ses som gränsöverskridande och kartläggningen kan därmed appliceras på andra än den 
svenska marknaden. Vi har även avgränsat oss att utföra studien på män mellan 20-30 år och 
boende i storstaden, läs mer om det här under 2.1 Urvalsprocess. Läsaren bör också vara 
medveten om att vi har begränsat oss att bara kartlägga jeansbyxor men åsikter kring 
denimmaterial i andra klädesplagg kan förekomma. 

1.6 Begreppsdefinitioner

1.6.1 Konsumentbeteendebegrepp

Attityd:   En åsikt kring ett objekt, person eller någonting annat som består av 
   dimensioner som bra-dåligt, tilltalande eller icke-tilltalande eller 
   liknande.
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Autencitet:   Står för det som är verkligt eller sant.

Indexikalitet:   En symbol som uttrycker någonting som är nära relation till det som 
   symbolen representerar

Ikonisk:   Term använd om tecken vars relation till det betecknade bygger 
   på likhet (Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/ikonisk)

Konsumentbeteende:  Slutkonsumentens beteende vid inköp av varor för personligt bruk 
   (Kotler,  2002).

Nischföretag:   Företag som fokuserar på ett en noga utvald, ofta transnationell, 
   målgrupp. 

Subkultur:   Individer i en grupp med delade värderingar som skiljer sig från 
   huvudkulturen de befinner sig i (Kotler, 2002).

Symboliskt:   Ett sätt att använda symboler, varumärken, som ett uttryck för 
   någonting

1.6.2 Jeansbegrepp

Blue Bell Jeans:  Amerikanskt jeansföretag, med fokus mot arbetarkläder för 
   tågindustrin. Blev senare Wrangler Jeans. Företaget fick sitt namn på 
   grund av den skiftklocka som fanns i fabriken och som 
   brukade färgas blå av all indigofärg som fanns i lokalen. Företaget 
   grundades 1919. 

Bobber:   En motorcykel vilken byggts om från sin ursprungliga design för att ge 
   ett så minimalistiskt och avskalat intryck som möjligt
   (http://sv.wikipedia.org/wiki/Bobber).

Buttonfly:   Engelska ordet för knappgylf.

Chopper:   En motorcykel som byggts om från sin ursprungliga design. 
   Karaktäristiskt för dessa motorcyklar är att de är långa i fronten och 
   låga i höjden
     (http://en.wikipedia.org/wiki/Chopper_(motorcycle).

Cinch Back:   Ett spänne som sitter bak på jeansen, vilket var vanligt förekommande 
   på jeans innan bältet uppfanns. Användes för att justera storleken på 
   midjan på jeansen. 

Denim:   Den korrekta termen för jeanstyg, syftar på det vävda 
   bomullsmaterialet, vilket oftast är en så kallad kypertbindning i 1-3, 
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   vilket gör tyget väldigt slitstarkt. Namnet kommer av franska 
   Serge de Nîmes, vilket betyder siden från Nimes, en stad i södra 
   Frankrike, vars väverier levererade tyg till arbetskläder, bland annat till 
   Levi’s  Strauss första guldgrävarbyxor
   (http://sv.wikipedia.org/wiki/Denim). 

Dungarees:   Snickarbyxor eller overaller gjorda i jeanstyg. Dungarees är det 
   amerikanska uttrycket medan det i England mer var känt 
   under namnet Bib. 
   (http://en.wikipedia.org/wiki/Dungaree).
. 
Engineer Boots:  En tålig känga i skinn, vilka är väldigt höga i modellen, oftast knähöga. 
   Det har ett spänne över fotleden. Användes till en början av ingenjörer 
   vid gruvor och byggen i sekelskiftets USA. Blev sedermera populära 
   bland motorcykelförare och är numera en känd kängmodell. 

Fem-ficks jeans:  Även känd som den moderna jeansmodellen. Utmärkande är ett par 
   jeans med två backfickor, två framfickor och en myntficka ovanför 
   höger framficka. Den vanligaste typen av jeans idag.

Flarejeans:    En modell av jeans som är väldigt utsvängda längs ned

Flower Power:  Politisk, Kulturell, musikalisk-rörelse under 60-talet. 

Hippie:    Slang för medlemmar i Flower Power-rörelsen.

Indigo:   Namnet på den typiska klarblå färgen som starkt förknippas med jeans 
   och denim. Indigofärgen har sitt ursprung ur indigofera, 
   vilket är benämningen på ett blomsläkte, som förr i tiden 
   användes för att färga textilier blå. Numera framställs 
   indigofärgen på syntetisk väg
   (http://sv.wikipedia.org/wiki/Indigo_(färgämne).

Jeans:    Namnet på slitstarka byxor av denimtyg med nitar som förstärkning av 
   sömmar utsatta för stor påfrestning. Senare har denimtyg använts även 
   för andra klädesplagg och produkter än byxor. Enligt sägen har namnet 
   jeans sitt ursprung från de sjömän som kom från staden 
   Genoa i Italien och de kläder de bar, vilka var gjorda av ett 
   denimliknande tyg, och vilka kallades för Jeans av amerikanarna i 
   mitten av 1800-talet 
   (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jeans).

Jeansnörd:   Slang inom mode- och jeansbranschen för en viss person vars största 
   intresse i livet, och framförallt kläder är jeans- och denimkläder.
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Kustom:   Är samlingsnamnet på den kultur kring ombyggda bilar och 
   motorcyklar, vilken i Sverige är känd som raggarkulturen. Har sitt 
   ursprung i 50-talets USA och karaktäriseras förutom bil och 
   motorcykel-passionen även för sin typiska musik och klädstil och oftast 
   förknippat med Rockabilly-kulturen 
   (http://en.wikipedia.org/wiki/Kustom_Kulture).

Rodeo:    Populär amerikansk publiksport, vilken går ut på att de tävlande skall 
   kunna sitta kvar så länge som möjligt på en vild häst eller 
   tjur. Sporten har sina rötter i cowboykulturen. 

Rockabilly:   En musikstil och även subkultur som har sitt ursprung i 50-talets USA 
   och kretsar kring rock n roll-musiken och populärkulturen från den 
   tiden, med tydlig klädkod av råa jeans, femtiotals-kläder och attiraljer, 
   och frisyrer inspirerade från samma tidsperiod. Starkt  förknippat med 
   Kustom-kulturen 
   (http://sv.wikipedia.org/wiki/Rockabilly).

Shrink to fit:   Otvättade råa jeans, vilka krymper en till två storlekar efter första 
   tvätten. En av de mest populära jeansmodellerna Levi’s någonsin 
   producerat. (Little, 1996).

Sanforiserade:  Mekanisk metod inom textilindustrin för att få krympeffekter utan att 
   behöva tvätta.

Zipfly:    Engelska ordet för blixtgylf.

Vintage Denim:  Engelska begreppet för klassiska jeansmodeller med ett 
   andrahandsvärde. 

Wrangler Jeans:  Jeansmärke från USA med fokus på cowboyjeans, tidigare Blue Bell 
   Jeans. Grundades 1947.

2. Metod

Kapitlet ämnar att diskutera vilken metod vi valde att använda oss av i studien av 
jeansnörden, vi kommer även att diskutera validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en 
källkritisk diskussion. 
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2.1 Metodval

Utifrån vårt syfte har vi utfört en kvalitativ fallstudie med fokus på kundkartläggning. Vi var i 
behov av kvalitativ data för att kunna besvara våra huvudfrågor. Studien inleddes med 
strukturerade intervjuer med huvudansvariga på Pace Jeans. Sedan genomförde vi en rad 
fokusgruppsintervjuer med personer med tydligt jeansintresse, vilka vi refererat till 
jeansnördar genom hela uppsatsen. Den strukturerade intervjun och 
fokusgruppundersökningen gav oss den primärdatan vi behövde. För djupare förståelse valde 
vi att genomföra litteratursökning i relevant litteratur gällande subkulturer, 
konsumentbeteende och jeanshistoria.     
Studien kom främst att grunda sig i den empiriska datan vi samlade in. Det kom sedan att 
kopplas till den kundkartläggning vi genomförde. Där efter hade vi en induktiv studie, vilken 
genererade teori.

En kvantitativ studie hade inte kunnat ge den beskrivande förståelse som var nödvändig för att 
besvara syftet med undersökningen.

2.2 Motivering av metodval

Valet av kvalitativ fallstudie föll naturligt eftersom det var den undersökningsform som var 
mest lämplig vid studier av en viss organisations miljö, likt vårt fallföretag Pace. (Andersen, 
1998). Pace Jeans hade en tydlig företagsmiljö präglad av en liten grupp samlad kring en 
utpräglad och stark ledare. Jeanskulturen var stark hos alla i företaget och alla har en liknande 
syn på jeans och hur jeans skall göras.

Valet av strukturerad intervju med VD:n för Pace Jeans föll också naturligt då vi inte visste så 
mycket om organisationens struktur och framförallt Pace Jeans syn på sin egen kund. Därför 
kändes den strukturerade intervjun med förutbestämda frågor men med öppna svarsalternativ 
lämplig (Johannessen & Tufte 2003). Vi ville ha en öppen diskussion inom ramen för de 
frågor vi ville ha svar på för vår vidare studie. 

Det största problemet med en intervju var att den som blir intervjuad blev påverkad av 
intervjupersonen. Det här är i sig oundvikligt i en samhällsvetenskaplig studie. Det som bör 
reflekteras mer över var om intervjupersonen var villig på att svara på de frågor som ställdes. 
Frågorna bör därför vara utformade på ett sätt så att den som blev intervjuad inte känner ett 
obehag i att svara. Det kan också bli problem ifall den som blev intervjuad inte hade den 
kunskap som var nödvändig för att få rätt information. 

Fokusgruppundersökningen bestod av 6-12 deltagare, intervjun var strukturerad efter några 
teman med underfrågor. Syftet var att den skulle uppmuntra diskussion mellan deltagarna och 
att de skulle dela med sig av sina värderingar och erfarenheter om jeans i vårt fall. Syftet med 
fokusgruppundersökningen var att generera en mer djupgående kvalitativ data och subjektiva 
tolkningar, vilket var önskvärt i vårt syfte. Varje intervju tog mellan 3-4 timmar och borde 
fördelaktigt genomföras om 3-4 grupper (Johannessem & Tufte, 2003). 
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Fördelen med en fokusgruppsundersökning var att den ur ett kvalitativt syfte genererade 
mycket djupare data än vad en enkätundersökning eller en personlig intervju skulle gjort. 
Utöver det så kunde även en fokusgruppsundersökning generera ny data, vilken vi som 
intervjuare inte visste fanns tidigare.(Andersen 1998). 

Fokusgruppundersökningen var även lämplig för olika marknadsföringsyften eller om en 
uppdragsgivare likt vår ville ha svar på en viss fråga kring konsumentbeteende. Med tanke på 
vårt syfte att ta reda på beteende och värderingar kring jeans åt Pace Jeans, så kändes det här 
som en naturlig undersökningsmetod. Det här eftersom vi ville ta reda på subjektiva 
värderingar kring jeans en så kallad “jeansnörd” har.  De värderingar och åsikter vi behövde 
få tag på bestod av deras svar vilket gav oss vår primärdata och de svaren kunde endast fås 
genom en fokusgruppsundersökning. Dessutom med tanke på den begränsade tidsram vi hade 
var den undersökningsformen optimal. Det skulle varit svårt att få denna typ av kvalitativ data 
exempelvis genom en enkätundersökning. 

En annan fördel med fokusgruppundersökningen var att den var en tidseffektiv metod jämfört 
med andra undersökningsformer vilket passade vår begränsade tidsram på fem veckor. 
Dessutom var vår datamängd garanterad i och med fokusgruppundersökningen förutsatt att vi 
fick ihop folk till våra fokusgruppsintervjuer. Till skillnad från en enkätundersökning som vi 
skulle skickat ut på olika forum på Internet där datamängden var osäker exempelvis ingen 
svarade.

Sedan var frågan hur relevant datan verkligen var vilken vi fick ut av våra 
fokusgruppsundersökningar, ur en reliabilitet- och validitetsynvinkel. För det första visste vi 
inte hur mycket data av värde vi skulle få ut av vår fokusgruppsundersökning. Sedan kunde vi 
inte dra några slutsatser ur den kvalitativa datan vi fick av våra fokusgruppsundersökningar. 
Det här eftersom vår population var alldeles för begränsad och antalet respondenter för få. 
Utöver det var vårt syftet alldeles för subjektivt för att kunna visa på något som kunde 
representera en större population jeansintresserade och jeanskunder, vilka föll inom ramen för 
Pace Jeans kunder och hur de såg på jeans generellt. Dock var det här inte av intresse för oss 
att kunna visa, vare sig av vår uppdragsgivare och oss. Vi var primärt intresserad av att veta 
hur Pace Jeans kund såg ut, inte hur alla jeansintresserade såg ut. 

Fördelen med fokusgruppundersökningen för vårt syfte var att den var inte så beroende av ett 
stort antal deltagare för att vi skulle kunna få användbar data. Sedan behövde inte antalet 
deltagare vara så stort i varje grupp för att få ut relevant data, speciellt inte när vi använde oss 
av en så insatt population, likt jeansnördar och jeansintresserade (Johannesen & Tufte, 2003). 
Den information vi fick ut av dessa fokusgruppsundersökningar borde kunna ge svar på våra 
frågeställningar, även om vi inte kunde generalisera för hela populationen kunde vi visa på 
några intressanta tendenser.  

Ytterligare problemtik kring i en fokusgruppsundersökning var att informanterna under 
intervjun kan visa sig vara ovilliga att diskutera de ämnen vi presenterade. Det var därför av 
vikt att informanterna kände sig trygga i situationen så att diskussionen som uppstod gynnade 
syftet. Ett annat problem som kunde dyka upp var svårigheten för moderatorn att styra 
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informanterna i en fokusgruppsundersökning. Det här eftersom intervjuformen i sig är av 
sådan natur att den borde uppmuntra egen diskussion bland respondenterna. 

Ytterligare problematik kring att styra informanterna i vår fokusgruppsundersökning var att 
intervjun inte var strukturerad med direkta frågor utan snarare öppna diskussionsämnen eller 
teman. Det här kunde leda till att respondenterna lätt kunde vika av från ämnet och vårt 
undersökning syfte. Det var här viktigt att moderatorn såg till att respondenterna höll sig till 
ämnet och inte drog iväg för mycket. Ett annat problem som kunde dyka upp var rollen som 
opartisk moderator. Det var svårt för oss som ansvariga för den här undersökningen att inta 
rollen som opartisk moderator, och helt frikoppla oss från våra egna värderingar. Det var lätt 
hänt att i rollen som moderator för ens egen undersökning vilja leda och styra respondenterna. 
Det var då viktigt att våra frågor var strukturerade på sådant sätt att de kunde ge svar på vårt 
syfte men samtidigt inte vara ledande.

2.3 Urvalsprocess 

En fokusgruppsundersökning bör rimligtvis bestå utav 6-12 personer per grupp och 
genomföras om 3-4 grupper (Andersen, 1998). Vi valde att avgränsa oss till två grupper om 
6-8 personer. Vi valde att förenkla urvalsprocessen genom bekvämlighetsurval och 
respondenterna fann vi genom snöbollsmetoden. 

Vi valde dessa begränsningar och förenklingar på grund utav tidsbrist. Det här eftersom vi 
hade begränsat med tid för hela undersökningen, så det kändes svårt att hinna med fyra 
grupper. Framförallt med att få ihop tillräckligt många personer för fyra grupper som skulle 
tänka sig vara intresserade att ställa upp på intervjuerna. Ytterligare en faktor till 
avgränsningen till två grupper var att det är brukligt att deltagarna i fokusgruppsintervjuer får 
någon form av ekonomisk kompensation, oftast förväntas det här att erhållas av 
uppdragsgivaren. Pace Jeans har i det här fallet inte valt att ställa upp med någon sådan utan 
det var vi som genomförde denna undersökning som fick ersätta dem som ställde upp. Med 
tanke på vår begränsade ekonomi som studenter, så valde vi därför att hålla ned det till två 
grupper och erbjöd dem mat och dryck istället.  

En annan begränsning som lett till att vi valt att avgränsa oss till två fokusgrupper var att det 
var svårt att koordinera så många människor på en viss tid och plats. Eftersom många av dem 
i våra fokusgruppsundersökning jobbade eller studerade på heltid och med tanke på intervjuns 
längd rent tidsmässigt blev det svårt att hitta en tid på kvällen veckan då alla kunde.

Urvalsprocessen för fokusgruppsundersökning baserades först och främst på Pace Jeans 
målgrupp. Vilka som var Pace Jeans målgrupp fick vi reda på genom vår intervju med VD:n 
för Pace Jeans. Denna information låg tillgrund för urvalsprocessen till vår undersökning. 
Först och främst letade vi efter jeansintresserade personer, eftersom Pace Jeans såg sig själva 
som ett renodlat jeansmärke för jeansentusiaster. Sedna ansåg Pace Jeans sig främst tillverka 
herrjeans, så där valde vi att avgränsa oss till enbart män. Eftersom deras målgrupp sträckte 
sig från 20-30-åringar vilka bor i storstäder, så blev det också en avgränsning i vår 
urvalsprocess att enbart rikta oss mot 20-30-åringar i storstäder. Vi valde att avgränsa oss till 
Göteborg med omnejd, dels för att Göteborg kunde tillhandahålla den populationen vi var ute 
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efter och även på grund av att vi hade begränsat med tid för att genomföra den här 
undersökningen. Det blev således enklare att genomföra den i Göteborg, utifrån ett 
bekvämlighetsperspektiv.

De jeansintresserade personer, i åldern 20 till 30 och som var bosatta i Göteborg, fann vi i 
jeansbutiker i Göteborg och genom att fråga personalen på dessa butiker om de kunde tänka 
sig ställa upp i vår undersökning. Vi använde oss också av den så kallade snöbollsmetoden, 
där vi förhörde oss om personer som var insatta i jeans och vilka vi ansåg lämpliga för vår 
studie, de kunde i sin tur tipsa om andra vilka också var lämpliga för studien. (Johannesen & 
Tufte, 2003). De personerna fann vi genom att fråga vänner som var insatta i jeans eller 
jobbade med jeans, om de kunde tipsa oss om personer de visste kunde tänka sig ställa upp. 
På så sätt fick vi ihop 12-18 personer vilka var intresserade av att ställa upp på 
fokusgruppundersökningen.

2.4 Validitet och Reliabilitet

Gällande definitionsvaliditet, vilket är hur väl teori och empiri kan matchas (Andersen, 1998), 
är vår studie relativt valid. Den teori som vi har lagt fram har i de flesta fall passat den 
empiriska datan. Det finns teorier som vi har förkastat i empirin, det gäller främst teorier där 
vi presenterat olika synsätt på dem. De mer samtida teorierna har bättre passat empirin, det 
har dock varit nödvändigt att presentera de äldre teorierna då även de teorierna har legat till 
grund för intervjumallen som använts i undersökningen.  

Genom att först lägga fram teorier om det vi ville undersöka och dessutom olika syner på 
samma begrepp fick vi en bra förståelse för det vi ville undersöka och kunde därmed på ett 
bra sätt operationalisera begreppen till diskussionsämnen och intervjufrågor. Det innebar att 
relevansen, vilket är hur väl vårt empiriska begreppsurval är relevant för frågeställningen 
(Andersen, 1998) ökade då vi hade en klar syn på vad det var som måste undersökas för att 
uppnå syftet. 

Vad som var svårare att veta är vare sig den insamlade empiriska datan kan generaliseras på 
hela populationen, något vi har diskuterat under “Motivering av metodval”. Det här gäller då 
den externa validiteten och Bryman (2008) menar att detta är ett problem i kvalitativa studier 
då dessa ofta innehåller få respondenter eller fall. Det var även fallet i vår studie då vi hade en 
begränsad population som kanske inte är representativ för hela populationen jeansnördar. 
 
För att kunna kontrollera svaren har fokusgruppsdiskussionerna spelats in på två diktafoner 
som sedan transkriberats ordagrant. Den processen gjordes för att inte någon data skall 
försvinna och för att den skall kunna kontrolleras om igen för att vara säkra på att den 
stämmer överens i analys och slutsatser, vilket Andersen (1998) menar är viktigt för 
reliabiliteten. Det finns dock ett oundvikligt problem i att använda sig av fokusgrupper då den 
data som blir insamlad är beroende på respondenternas vilja att diskutera de givna ämnena. Se 
mer om det här under mer “Motivering av metodval.” 

Extern relabilitet, vilket betyder den grad som en studie kan göras om igen och få samma 
resultat, är enligt Bryman (2008) svårt att nå i en kvalitativ studie vilket innebär att vi inte har 
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en särskilt god extern relabilitet. Den interna relabiliten, vilket Bryman (2008) menar är när 
det är fler än en forskare som tittar på resultat är däremot hög. Vi har under studiens gång 
diskuterat sinsemellan och alltid strävat efter att nå konsensus gällande teori och empiri. 
Konsensus var även viktig i diskussionen och analysen och vi har även där diskuterat med 
varandra. 

2.5 Källkritik 

Vår intention har genom hela studien varit att använda av så aktuella källor som möjligt i den 
teoretiska referensramen och detta har i vissa avsnitt vart enklare än i andra. 
Konsumentbeteendeavsnittet är ett bra exempel på det. Gällande vissa delar i teorin har vi 
funnit relativt dagsaktuell forskning, samtidigt som vi har tvungna att använda oss av 
omarbetat material då originalkällan inte gått att få tag på. I avsnittet gällande subkulturer 
refereras till Cohen, forskning utförd på CCCS, Redhead och Bennet. I de fall där det har vart 
möjligt har vi därför kontrollerat ursprungskällan men då detta inte alltid har vart möjligt har 
vi försökt leta upp flera källor gällande samma sak för att vara säkra på att källan inte vart 
omarbetad och då gett en subjektiv bild av teorin. 

3 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram vi kommer att använda oss av kommer till största del vara 
baserad på litteratur kring konsumentbeteende, subkulturer och en genomgång av 
jeanshistorien. Denna information kommer vi senare att koppla ihop med den empiriska data 
för att se om vi kan finna beteenden som kan appliceras på Pace Jeans och hur deras syn på 
jeansnörden stämmer överens med den faktiska jeansnörden. Vi kommer även använda oss av 
dessa teorier för att skapa både intervjufrågor och diskussionsämnen för att samla in 
empirisk data. 

3.1 Konsumentbeteende

De faktorer som påverkar en konsuments beteende delas upp i olika nivåer. Fallande, från den 
som påverkar mest till den faktor som har minst påverkan, är dessa kulturella, sociala, 
individuella och psykologiska faktorer (Kotler, 2002). Vi kommer här att presentera teorier ur 
de flesta av dessa faktorer, tyngdpunkten ligger dock på teorier som rör psykologi och 
individuella faktorer. Den kulturella påverkan på konsumenter får ett eget kapitel, där vi 
enbart kommer att behandla subkulturer. 

3.1.1 Varför vi bär kläder? 
För att kunna kartlägga en konsuments beteende är det viktigt i första hand förstå de 
bakomliggande faktorerna till varför människor bär kläder och hur de väljer sina kläder

Det finns ett antal olika teorier kring varför vi bär kläder. Forskare menar att det idag finns 
fyra generella teorier (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009) som beskriver 
faktorerna till varför människan använder kläder. Individen vill vara antingen anspråksfull 
eller anspråkslös, skydda sin kropp mot olika saker eller att den bakomliggande faktorn är att 
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människan vill smycka ut sin kropp på något sätt. Dessa kommer att tydligare förklaras här 
och fokus kommer att ligga på den sista teorin.

Teorin om att vi vill vara anspråksfulla (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009) 
handlar om att människor vill dölja sin nakna kropp och därför började använda kläder för att 
dölja den. I bemärkelsen att människan vill dölja sin kropp är teorin universell men den skiljer 
sig från kultur till kultur och ändras med tiden. Motsatsen till teorin kring är att människan 
vill visa upp sin kropp genom att klä sig på ett sätt som gör att visa delar av kroppen blir 
exponerade och framlyfta (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009). 

Varför kläder bärs kan förklaras som att det främst är till för att skydda kroppen mot den miljö 
individen utsätts för (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009). Klädernas enda 
funktion är då att skydda från väder och skador. Lyckoamuletter är ett bra exempel på kläder 
som en funktion, en accessoar som skall skydda mot ont och bringa lycka till den som bär den 
är vanligt i de flesta kulturer. 

Att kläder är till för att smycka ut kroppen är den teori som Rabolt, Nancy J. & Solomon, 
Micheal R. (2009, sid 119) nämner som:

  “...den mest universella faktorn för att klä på sig kläder och accessoarer...” (fritt 
 översatt) 

Att förmedla status, vem man är och att höja individens självbild nämns som huvudfaktorerna 
bakom individens behov att smycka ut dennes kropp. Det finns olika typer av utsmyckningar 
där kläder nämns som en typ av utsmyckning som även kallas temporär utsmyckning i 
motsats till exempelvis tatuering som är en permanent utsmyckning (Rabolt, Nancy J. & 
Solomon, Micheal R. 2009). 

Vad vi kan se här då är att det är olika behov som styr en individs val av klädsel och det är 
dessa som är den bakomliggande faktorn till varför kläder bärs. Det här kommer att vidare 
diskuteras i nästa kapitel. 

3.1.2 Behov 

Behov kan definieras som skillnaden mellan något som en konsument vill uppnå och där 
denne befinner sig (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009). Därav skapar ett behov 
ett beteende hos en individ. Att utforska vad det är för behov som driver människan framåt är 
viktigt för konsumentbeteendeforskare och behovsklassicifiering är därför ett väl utforskat 
ämne. 

Det finns en del generaliseringar gällande behov, som går utöver de biologiska och dessa är 
behovet för personligt åstadkommande, mänsklig kontakt och människan anses även ha ett 
behov om att stå ut, att vara unik. 

12



Maslow utverkade en modell som visar på en människas behov ser och rangordnade dem 
sedan i en pyramid beroende på behovets natur. Längst ner finns de mest basala behoven som 
exempelvis mat och vatten. Längre upp i pyramiden finner vi behov gällande säkerhet, 
gemenskap, uppskattning och till sist självförverkligande. De mest basala behoven måste först 
uppnås för att kunna klättra uppåt i pyramiden (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 
2009).

Pyramiden är vanlig inom marknadsföring och ofta är det en förenklad version som används. 
Det finns kritik emot att använda denna modell och den gäller framförallt att en produkt kan 
uppnå fler än ett, eller kanske till och med alla, behov. Utöver det har modellen fått kritik för 
att vara allt för bunden vid den västerländska kulturen och inte alls tar hänsyn till kulturella 
skillnader gällande vad som är viktigast för en människa (Rabolt, Nancy J. & Solomon, 
Micheal R. 2009).

Behovet av att skapa och förmedla en självbild är då en anledningarna till konsumenters val 
av kläder, i nästkommande kapitel kommer det här förklaras närmare.

3.1.3 Självbilden
Kapitlet ämnar att djupare diskutera vad jaget är, varför och hur en konsument skapar en 
självbild och jaget och på vilka sätt en konsument vill förmedla detta.

Den bild en människa har av sig själv gällande värderingar och attribut som denne anser sig 
ha och hur denne sedan utvärderar är vad forskare anser vara jaget eller självbilden. Det finns 
två nivåer av självbilden. Idealet och det faktiska jaget. Idealet står för de attributer som vi vill 
ha och det faktiska jaget är den bild som är mer realistiskt (Rabolt, Nancy J. & Solomon, 
Micheal R. 2009). 

Hur en individ än väljer att se på sig själv visar forskning att denne väljer varumärken som 
kan kommunicera ut denna självbild. (Kristiansen S., Merriless, Bill & Schembri, Sharon 
2010) Det förklaras att det är medfött behov som varje människa har (Kristiansen S., 
Merriless, Bill & Schembri, Sharon 2010). Det här behovet är idag enligt dessa uttryckt 
genom varumärken. Essensen i artikeln är att visa på  hur konsumenter väljer varumärke med 
målet att skapa sin identitet. En stor del är vad varumärket kommunicerar och om individen 
med detta kan befästa eller förbättra sin självbild (Kristiansen S., Merriless, Bill & Schembri, 
Sharon 2010).

Det finns tre sätt en konsument kan skapa denna självbild antingen symboliskt, som en ikon 
eller genom indexikalitet. Att använda ett varumärke som en symbol vill konsumenten 
kommunicera ut något. Den ikon som varumärket är något som konsumenten vill använda sig 
av för att efterlikna något i dennes personlighet. Det sista sättet som konsumenten använder 
sig av för att skapa en identitet genom varumärken är genom indexikalitet som står för en 
faktiskt betydelse av vem konsumenten är (Kristiansen S., Merriless, Bill & Schembri, Sharon 
2010). 
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Eftersom individen då vill förmedla ut sig själv genom de kläder och varumärken den bär 
kommer frågan hur konsumenten väljer vad som är önskvärt. Det har bland annat att göra med 
attityden mot varumärket eller produkten, i nästa kapitel kommer begreppet attityd att 
förklaras närmare. 

3.1.4 Attityder
Vad är det för attityder som styr vilket budskap en konsument väljer att förmedla, vad är en 
attityd och hur skapar en konsument en attityd gällande ett plagg eller ett varumärke? Det 
här är kopplat till självbilden och vi skall i det här kapitlet vidare diskutera hur. 

Det finns ett samförstånd gällande vad en attityd representerar och vad är en utvärderingen av 
ett objekt i form av attribut som bra eller dåligt (Argyriou1, Evmorfia & Melewa, T.C. 2011).

Hur en attityd formas är dock ett väl debatterat ämne för forskare inom marknadsföring. Det 
finns idag två olika synsätt på hur en attityd är formad och vad den egentligen består av.

Antingen har forskare ett funktionellt synsätt på attityder där tyngdpunkten ligger på 
kognition eller konstruktivistiskt synsätt där forskare menar att perception är det som formar 
en attityd (Argyriou1, Evmorfia & Melewa, T.C. 2011). Nedan kommer de två synsätten att 
förklaras utförligare. 

Funktionell syn

Attityd, som koncept, är enligt den moderna synen inom den funktionalistiska synen en i 
minnet bevarad utvärderande association av ett objekt. Attityden är uppbyggd av funktioner 
(behov), kunskap, ultilitarism och sociala identitetsbyggande aspekten. Eftersom attityden är 
bevarad i minnet kommer den i uttryck varje gång en liknande situation uppstår och genom 
utvärdering tas attityden fram. Det är också beroende av hur stark associationen från en 
tidigare upplevelse är, hur frekvent den görs och till viss del också beroende på hur 
situationen ser ut (Argyriou1, Evmorfia & Melewa, T.C. 2011).

Konstruktivistiskt syn 

Den konstruktivistiska synen på en attityd är att det är en utvärderande process som sker vid 
varje enskilt tillfälle och beroende på kontexten. Den känslomässiga aspekten har en viktig 
del i skapandet av en attityd. De som har den här synen menar att en konsument omöjligt kan 
ta fram och bevara en attityd om precis allt i minnet (Argyriou1, Evmorfia & Melewa, T.C. 
2011).

En attityds främsta funktion är att uppnå ett mål som individen har. Uppbyggnaden består av 
ett mål, att minimera ansträngan och maximera träffsäkerheten. En individ vill också 
minimera hotet av en negativ upplevelse och kunna maximera rättfärdigandet av en specifik 
attityd. Därav är perceptionen en mycket viktigt del i förklarande det av attityder (Argyriou1, 
Evmorfia & Melewa, T.C. 2011).
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Att perception skulle ha en påverkan på hur en attityd formas är dock något som båda 
teorierna har gemensamt, dock är den inte lika signifikant i den funktionella synen. Även en 
personlig upplevelse av ett attitydobjekt, med andra ord en produkt eller varumärke gör att 
attityden kring denna blir starkare än genom annonsering eller så kallad word-of-mouth
(Argyriou1, Evmorfia & Melewa, T.C. 2011).

Som en slutsats vill forskarna i artikeln ändå nämna att det går till viss del att generalisera 
attityder och dessa är viktiga att nämna. Den första är att konsumenter formar attityder genom 
olika kognitiva processer och det bygger på konsumentens mål och situationens kontext. Hur 
informationen som skapar attityden tas emot varierar från konsument till konsument. Om det 
är attributbaserade åsikter eller känslomässiga sådana och om de skapas genom generella 
förutbestämda attityder eller genom intryck skapade vid varje enskild situation. Det är därför, 
baserat på den forskning som finns idag, omöjligt att bestämma ett sätt som skapar en attityd 
(Argyriou1, Evmorfia & Melewa, T.C. 2011).

Endast en attityd gällande en attribut i en produkt inte nödvändigtvis motiverar ett inköp av 
produkten (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009). Socialpsykologisk forskning har 
länge försökt att förklara varför en attityd inte alltid skapar ett visst beteende utan någon 
egentlig förklaring till varför. Däremot finns det en rad skäl till varför samspelet mellan dessa 
två inte är konsekvent. Den aktuella situationen individen befinner sig är en av dessa orsaker. 
Individen kan ställas inför situationer där gruppens åsikter skiljer sig från individens och på 
grund av rädslan till att avvika från gruppen. Det är också så att en persons beteende styrs av 
mer än en attityd (Angelöw, Bosse & Jonsson, Thom 2000). Därav är det viktigt att veta mer 
om konsumentens attityd gällande inköpet och användandet av produkten förutom själva 
produkten i sig. Det är på grund av det faktum att det är flera olika attityder har stor inverkan 
på konsumentens beslutsprocess. En teori kring detta kallas planerat beteende och tar upp de 
delar av attitydskapande tidigare diskuterat och menar att detta styr en konsuments beteende 
(Kim, Jihyun and Park, Jihye 2005).

Kotler (2002) menar att det är svårt att ändra en konsuments attityd gällande någonting och 
menar istället att det är viktigare att ändra sina produkter utefter de gällande attityder som 
finns hos konsumenten

En konsuments attityd till ett varumärke och en produkt är väldigt nära kopplat till just 
perceptionen. Det gäller då att förstå vad perception innefattar och vad det är som påverkar en 
människas tolkning av de produkter man tillhandahåller (Argyriou1, Evmorfia & Melewa, 
T.C. 2011).

3.1.5 Perception
Kapitlet ämnar att diskutera vad perception innebär och vilka olika former av perception som 
finns, med undantag av de delar som inte har med uppsatsens syfte att göra.

Perceptionen är hur vi tolkar en yttre stimulans och vilka processer som sker för att just den 
tolkningen skall göras. De tre steg som perception är uppbygd av är påverkan, 
uppmärksamhet och slutligen tolkning. Alla intryck en konsument utsätts för blir inte tolkade. 
Det beror då på den massiva mängden information som denne utsätts för (Rabolt, Nancy J. & 
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Solomon, Micheal R. 2009). Det är ändock viktigt att förstå att det kan vara andra faktorer än 
just själva produkten påverkar en konsuments attityd än just själva produkten. För att förstå 
det här kommer två typer av perception att diskuteras, objektsperception och 
personperception. 

Objektsperception är den tolkning vi gör av objekt eller produkter. Produkter kan ha båda 
symboliska så som funktionella attribut och därför gör olika individer olika tolkningar. Viss 
forskning menar att varumärkets personlighet har påverkan på vad det är för tolkning som 
konsumenten gör av produkten, dock som nämndes i föregående kapitel visar viss forskning 
på att det är yttre omständigheter i nuet som påverkar hur tolkningen görs (C (Rabolt, Nancy 
J. & Solomon, Micheal R. 2009). 

En individ tolkar även människor baserat på icke-verbal kommunikation Det här är vad som 
kallas personperception och i denna spelar kläderna en stor roll för vad en person gör för 
tolkning av en annan individ. Det här kan kopplas till teorin om utsmyckning, där vi klär oss 
för att förmedla någonting (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009). 

En individs kläder uppfattas olika av olika individer och är beroende på den sociala kontexten 
individerna befinner sig i. En modell framtagen för att visa på den sociala kontextens 
påverkan visar på att det finns ett antal faktorer som påverkar hur kläder uppfattas. Faktorerna 
är kultur, grupptillhörighet, den sociala situationen, den personliga sfären, individens 
karaktärsdrag exempelvis ålder och kön, hur plagget låter och faller, passformen och sist 
plagget i sig. Faktorerna påverkar då en individs perception gällande andra individers kläder 
och hur det här tolkas (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009). 

Det handlar då om hur en individ ser på andra människor vilket vi kopplar till 
grupptillhörighet och i utsträckningen då till subkulturer, vilket vi diskuterar i kapitel 3.2. 

3.1.6 Inköpsprocess 
Kapitlet ämnar att koppla de föregående delarna gällande konsumentbeteende för att på ett 
överskådligt sätt visa på hur ett inköpsbeslut går till hos en konsument. 

Konsumenter lägger ner olika mycket tid i beslutsprocessen beroende på vad det är för 
produkt, hur ofta den specifika produkten inhandlas och hur involverad konsumenten är i 
produkten. De tre olika typerna av inköp som finns är rutinmässiga inköp, begränsad 
problemlösning och omfattande problemlösning där det rutinmässiga inköpet läggs minst tid 
på och i den omfattande problemlösningen lägger konsumenten ner mest tid i beslutet (Rabolt, 
Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009).

Den generella beslutsprocessen för en konsument består av fem steg. Behovsidentifiering, 
informationssökning, utvärdering av alternativ, köp och slutligen efterköpsbeteende (Rabolt, 
Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009).

Först kommer behovsidentifiering vilket innebär att konsumenten får ett behov av en produkt 
eller tjänst. Det går att koppla denna process till Maslows behovspyramid där konsumenten 
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har ett behov på något av de plan i pyramiden. Det går även att kopplas till självbildsökandet. 
Konsumenten finner ett gap mellan sitt faktiska jag och den ideala självbilden. 
Behovsidentifieringen kan också ske genom att konsumenten får slut på en produkt eller 
exempelvis att den köpt en produkt som den inte är nöjd med och därmed får ett behov av en 
likvärdig produkt med önskvärd kvalitet (Rabolt, Nancy J. & Solomon, Micheal R. 2009).

Därefter söker konsumenten efter information i en process kallad informationssökning. 
Anledningen är för att kunna ett så önskvärt inköpsbeslut som möjligt. Informationssökningen 
sker i två olika steg, först internt och sedan externt. Den interna informationssökningen är den 
som konsumenten gör i sitt eget minne, exempelvis vilken attityd den har för en produkt och 
vilka erfarenheter den har av den. Denna process sker innan den externa 
informationssökningen vilken omfattar alla källor av information som samlas in vilka inte är 
individens egna minnen (Merino, Maria C. & Peterson, Robert A, 2003).

Det finns två olika sorters extern informationssökning. Den som sker före ett inköp av en 
produkt och den kontinuerliga informationssökningen. Den forskning som gjorts på båda visar 
på ett antal skillnader. Det grundläggande skillnaden mellan de två är att den som sker före ett  
inköp har som mål att minimera den upplevda risk som konsumenten har. Den kontinuerliga 
informationssökning ses istället på av den forskning som gjorts som underhållning (Merino, 
Maria C. & Peterson, Robert A, 2003).

Mängden information som inhämtas av konsumenten är beroende av två olika faktorer. Den 
första faktorn är hur lättillgänglig informationen. Beroende på vilka fördelar en konsument 
upplever att den får ut av informationssökningen söker denne mer eller mindre, exempelvis 
vid ett viktigt inköp där den upplevda risken är stor sker mer informationssökning (Hamm, 
Ulrich & Zander, Katrin  2011).

Det tredje steget i konsumentens beslutsprocess är att identifiera och utvärdera alternativen 
som finns på marknaden. Beroende på vilket typ av köp det är, rutinmässigt, begränsad eller 
omfattande problemlösning utvärderas alternativen mer eller mindre. Konsumenten delar upp 
produkterna i tre olika kategorier, de som konsumenten kan framkalla i minnet och som finns 
i butiken, de produkter som konsumenten känner till men som inte är intressanta för denne 
och de produkter som konsumenten inte alls känner till. ((Rabolt, Nancy J. & Solomon, 
Micheal R. 2009). Det här kan då kopplas till vilka attityd konsumenten har gällande en viss 
produkt/varumärke, vilken självbild den vill uppnå och förmedla och om den har något behov 
av grupptillhörighet eller ej. Läs mer om det här i avsnitten kring attityder, subkulturer och 
självbild. 

Därefter sker själva beslutet för att köpa en produkt. Processen bygger på de tidigare stegen i 
processen där konsumenten slutligen gör ett val för en produkt. Det bygger då på vilket behov 
konsumenten, hur mycket information som samlats in och vilka attityder konsumenten har 
gällande produkten och hur denne upplever att produkten skall uppfylla behovet.
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Det sista steget i konsumentens beslutprocess är efterköpsbeteendet. Det är nu konsumenten 
bestämmer sig om den är nöjd med produkten eller inte. Det är beroende på hur väl 
konsumentens förväntningar på produkten uppfylldes (Kotler 2002). 

3.2 Subkulturer

Subkulturer ses som ett viktigt segment att satsa på för vissa företag (Kotler, 2002). Kapitlet 
ämnar att förklara vad en subkultur egentligen är, det vill säga vad som definierar och 
utmärker dem. Vi kommer även att diskutera vad tidigare forskning har sagt om vad som 
krävs för att tillhöra en subkultur. 

3.2.1 Tidigare forskning

Det finns tre skolor när man ser på subkulturer som en teori. Under åren har teorierna blivit 
kritiserade och omarbetade. För att få en djupare förståelse förklaras de tre med fokus på den 
post-moderna synsättet på en subkultur.  

Den första definitionen av subkulturer gjordes i USA på 50-talet och de sågs då som en grupp 
människor ur underklassen som avvek från den dominerande kulturens värderingar. Det var 
segregerade från den normala socialisering som sker och därav kände dessa personer en 
ensamhet som de delade med andra som hade liknande intressen. De agerade olikt de koder 
som den dominerande kulturen i samhället hade satt. Som koncept sågs en subkultur som en 
nödvändig, statisk och konsekvent grupp (Torkelson, Jason 2010).

Den teori som utvecklades i Birmingham motsade det faktum att subkulturer helt ställer sig 
utanför den dominerande kulturen, de menade att de till en viss del interagerade. Vad de 
istället menade var att maktapparatens försök att motarbeta kunskap hur maktrelationen 
egentligen fungerade för att hålla arbetarklassen nere. De menade att som en reaktion på 
nedhållningen skapades subkulturer. Som koncept ville medlemmarna i subkulturen motsätta 
sig den dominerande kulturen samtidigt som den ville hålla kvar vid de värderingar som deras 
samhällsklass hade. Resultatet blev att deras stil blev en meningsfull för den aktuella 
subkulturen men för icke-medlemmar såg de kaotiska ut. Likt den amerikanska teorierna är 
grupperna rigida och statiska. I dagsläget är denna teorien frångått sin ursprungliga form och 
utsatt för massiv kritik (Torkelson, Jason 2010). 

3.2.2 Post-modern syn, neo-stammar

Den post-moderna synen på subkulturer är neo-stammar. Uttrycket myntades av Michel 
Maffesoli och konceptet ses som en fluktuerande, kortlivad identifikationselement som 
medlemmarna kan extrahera ur de ofta heterogena grupperingarna. (Torkelson, Jason 2010). 
Den synen på subkulturer trycker mer på självbilden och menar att subkulturen är en del av 
skapandet av jaget. (Richard Elliott, Goulding, Christina & Shankar, Avi 2002)
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Den post-moderna teorierna kring subkulturer motsätter sig att ens använda subkultur som 
begrepp utan menar att det är subkulturteorier som har skapat dessa och inte tvärtom. 
Redhead menade att (1990, sid 25): 

 “”Autentiska” subkulturer skapades av subkulturteorier, inte tvärtom” (fritt översatt) 

Citatet bygger på att dessa forskare menar att grupperingarna inte alls är så rigida och mer 
heterogena än vad tidigare forskning menade, gränsen mellan subkulturen och den 
dominerande kulturen är inte så lätt att se. De menar att istället att det skall kallas 
ungdomskulturer och som individer går med och ur som de vill. Det beror på att deras 
umgängeskrets inte är statisk utan att individer möter människor från andra grupperingar och 
därmed får andra influenser (Bennet, Andy 1999). 

Stilen som dessa grupperingar har är ofta en mix av olika stilar utan någon egentligt 
identifierbart ursprung (Torkelson, Jason 2010). Att klädstil och musiksmak skulle vara en 
styv relation inom en neo-stam är inte alls är nödvändigt menar Bennet (1999). 

3.2.3 Synen på Autenticitet

Autenticitet har inom forskningen otaliga tolkningar och termer men vad som är konsekvent 
inom forskning om subkulturer och dess köpbeteende är att autenticitet står för det som är 
genuint, verkligt eller sant (Beverland, Michael B. & Farrelly, Francis J. 2009). I 
fortsättningen kommer begreppet genuinitet och autenciet användas. 

Inom subkulturer finns alltid debatten gällande om en individs genuina medlemskap i 
kulturen. En individs beteende och om det är genuint eller inte. Den mest centrala frågan 
handlar om “being versus doing” eller vara eller agera. En individ som tar till sig subkulturens 
klädstil, använder sig av rätt varumärke eller varumärken men som inte har de värderingar 
eller det beteende som ses som genuint är inte en medlem i kulturen (Beverland, Michael B, 
Farrelly, Francis & Quester, Pascale G. 2010). Ett steg längre in i debatten om att vara eller 
agera är att se på det som två olika sätt en konsument skapar en genuin självbild. Individen 
som vill skapa en egen verifierad självbild ses på av subkulturella medlemmar som en som är 
istället för en som agerar. För att ses på av kulturen som agerar krävs det att individens sociala 
identitet tar till sig det ikoniska bildspråk som är sett som önskvärt i subkulturen. Det kan vara 
så att konsumenter är drivna av båda av dessa motiv. 

Beverland, Michael B. & Farrelly, Francis J. (2009) nämner tre övergripande mål som en 
konsument kan ha, kontroll, samhörighet och dygd. Dessa tre mål har alla gemensamt att de är 
ett steg i vägen för att nå deras behov av autenticitet, läs mer om behov i kapitel 3.1.2 
“Behov”. Det innebär då att konsumenters syn på ett varumärke eller en produkt ur ett 
autenticitetsperspektiv kan vara diversifierat då deras mål inte är lika. I kapitel 3.3 “Produkt” 
kommer synen på autenciet gällande produkter diskuteras. 

3.3 Produkten 
Kapitlet ämnar att diskutera produkten. Vad en produkt är och vilka olika nivåer en produkt 
har, eftersom autenticitet ses som en viktigt faktor inom subkulturer kommer vi även att visa 
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på vad som karaktäriserar en autentiskt produkt. 

3.3.1 Produkt

Definitionen av en produkt är ett kluster av fördelar som har som mening att uppfylla ett 
behov och inkluderar allt från objekt till idéer (Kotler, 2002). Det finns tre steg som utgör en 
produkt, kärnprodukten, den faktiska produkten och den utökade produkten. 

Kärnprodukt

Kärnprodukten är produktens kärna. Den består av det verkliga behov som konsumenten vill 
uppfylla (Kotler, 2002).

Faktiska produkten

Den faktiska produkten är vad produkten är för något. Det finns fem karaktärsdrag som 
utmärker den faktiska produkten, kvalitetsnivå, egenskaper, design, varumärkesnamn och 
paketering (Kotler, 2002).

Utökade produkten

Den utökade produkten är alla kringtjänster som finns runt omkring produkten som en 
konsument förväntar sig vid ett köp. Ett exempel på en kringtjänst är exempelvis garantier
(Kotler, 2002).

3.3.2 Autentiskt produkt

Om en produkt är autentiskt, vad autenticitet är och hur det påverkar konsumenter och 
subkulturer se kapitel 3.2.3, beror på konsumentens upplevelse och dess perception. Två typer 
av autenticitet identifierades av Grayson och Martinec. Den produkt som har en historisk 
anknytning har den en indexikalisk autenticitet medan den produkt som är en replika av en 
tidigare produkt har en ikonisk autenticitet. Beroende på vad som utvärderas och den speciella 
situation som konsumenten befinner sig i ses produkten som autentiskt eller ej, därav har 
perceptionen en stor påverkan på det (Leigh Thomas W., Peters Cara & Shelton Jeremy 
2006). Se vidare om perception i kapitlet “Perception”. 

3.5 Jeansens Historia   
Kapitlet ämnar att beskriva jeanshistorien utifrån ett tidshistoriskt perspektiv, men även dess 
sociala och kulturella påverkan, främst utifrån ett amerikanskt perspektiv. Dock tas viktiga 
milstolpar i svensk och japansk jeanshistoria med i beaktning. 
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År 1850: Österrikes födde Levi Strauss flyttade från New York till guldruschens Kalifornien 
och livnärde sig på att göra jeansliknande byxor utav slitstarkt segeltyg. Senare bytte Levi’s 
Strauss ut segeltyget mot denimtyg vilket var infärgat i indigo.   

År 1853: Levi’s Strauss grundade textil företaget Levi’s Strauss & Co i San Francisco, USA.  

År 1873: Polskfödde skräddaren Jacob Davis skapade kopparnitar och fick patent för 
nitförstärkta arbetsbyxor utav denimkvalite med Levi Strauss & CO och den första officiella 
jeansbyxan blev ett faktum.

År 1886: Levi Strauss satte på en skinnlapp bak på sina jeans med sitt företags logotyp, 
föreställande två hästar som drar åt varsitt håll med ett par Levi’s-jeans fastknutna i mitten.   

År 1890: Myntfickan dök upp på Levi’s jeans, som ett resultat av att mynt ersatte guld som 
bytesvara (Little, 1996).
 
År 1905: En andra ficka dök upp bak på jeansen. Den moderna fem ficks-jeansmodellen var 
född.

År 1926: Lee Jeans tillverkade de första jeansen med blixtgylf. De erbjöd även mer 
skräddarsydda storlekar än sina konkurrenter.

År 1919: Under första världskriget blev Lee’s kända One Piece Dungarees en del av 
amerikanska armens officiella utstyrsel (Little, 1996).

År 1929: I och med depressionen blev jeansen och bibsen en symbol för den amerikanska 
arbetarklassen och de fattiga. Det är även omkring denna period som jeansen i allt större 
utsträckning användes till vardags. På grund av att folk inte hade råd med nya kläder och 
jeans var billiga och höll längre. Det är under den här perioden som jeansen får epitetet som 
arbetarklasskläder. Omkring 30-talet dök jeansjackan upp för första gången och kommer i 
olika varianter anpassades för olika yrken, såsom fodrade jeansjackor för boskapsskötare, 
skogshuggare och längre jackor för tågförare. Omkring 30-talet så fick även fångarna på 
fängelserna runt om i USA bära denim istället för de tidigare klassiska svart-vit randiga 
fängelsedräkterna (Little, 1996).

Under 30-talet så växte sig fackföreningarna starka i USA. I och med fackföreningarnas 
starka ställning bland arbetarna blir de viktiga i marknadsföringssyfte för jeansföretagen. Lee 
och Levi’s började märka sina produkter med Union Made eller Union Approved, vilket blev 
ett värdebevis på att deras produkter höll och var lämpliga för olika yrken. För första gången i 
historien fick jeansen en liten statushöjning. Människor, främst i storstäder började klä sig i 
jeans och endast under helger, likt maskeradkostymer. Anledningen var att efterdepressionens 
USA ville se ut lite som dessa arbetarklasshjältar som räddat USA ur krisen. Främst ville 
storstadsborna klä sig som cowboys, vilka de tyckte symboliserade den amerikanska 
drömmen om frihet och självständighet. Arbetarklassen och kläderna de bar blev 
romantiserade bilder om den amerikanska viljan hos storstadsbefolkning (Little, 1996).
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År 1936: Startade Blue Bell Jeans CO, vilket är föregångaren till dagens Wrangler Jeans. Blue 
Bell var specialiserade på arbetskläder i kraftfull denim och de producerade främst kläder för 
tågindustrin. Det är just kläder från tågindustrin som blev de första jeansen som fick ett 
andrahandsvärde under senare hälften av 1900-talet, på grund av tågentusiaster som ville åt 
gamla arbetsuniformer för lokförare och lokingenjörer. Det här var långt innan hysterin kring 
samlarjeans av äldre kända jeansmodeller, så kallad vintage denim drog igång på 70- och 80-
talet i Japan, Europa och USA. Andra kända amerikanska jeansmärken som dök upp under 
30-talet var Big Ben, Red Star, Big Mac, vilka också specialiserade sig på att tillverka 
arbetskläder för tågindustrin, var också åtråvärda samlarobjekt för tågentusiaster och senare 
för vintage denim-entusiaster (Little, 1996).

I USA under 30-talet får radio, veckomagasin och matinéfilmer sitt stora genomslag bland 
allmänheten, och med dessa nya medier dyker även nya hjältar upp på den amerikanska 
populärkulturscenen. Cowboyen blev den nya hjältesymbolen och barnfavoriten i USA. Det 
tack vare otaliga cowboyfilmer, där hjältarna i dessa oftast bar jeans med pistolhölstret vid 
sidan. Både Lee och Levi’s var inte sena på att snappa upp denna nya populärkulturtrend och 
skifta fokus på sina jeans från arbetarkläder mot cowboy och populärkulturindustrin. Lee var 
först ut med ett par jeans vilka var helt anpassade efter cowboyens leverne. Dessa jeans gick 
under namnet Lee Rider, vilken kom att bli deras mest kända jeansmodell. I och med dessa 
jeans föddes också den beryktade Lee Rider-cowboyen, en tecknad cowboy som sedermera 
kommit att bli en universell symbol för Lee. När de tog fram Lee Rider-modellen så hade Lee 
tagit bort kopparnitarna på bakfickorna. Det gjordes på grund av att cowboysen tyckte det var 
obekvämt när de red på sina hästar hela dagen, dessutom förstörde kopparnitarna deras 
hästsadlar. Dessa kopparnitar ersattes istället med en förstärkt sömn, vilket är vanligt på 
jeansbakfickor idag (Little 1996).
 
Även Levi’s justerade sina jeans efter cowboysen leverne. Bland annat tog de bort 
kopparniten i grensömmen eftersom denna hade en tendens att hettas upp när cowboysen satt 
vid sin lägereld och därmed brändes cowboysen av den (Hurtig, 2011).

Under 30-talet startade Fristad upp sin produktion i Sverige. Fristad producerade 
arbetarkläder i ett denimliknande material. Fristads produktion av arbetskläder blev starten på 
den svenska arbetarklädkuklturen (Hurtig, 2011).

Under andra världskriget så slog de flesta jeanstillverkare över till produktion av krigsmaterial 
istället för arbetskläder. Blue Bell vilka under den här tiden var världens störst producent av 
arbetskläder blev även ledande inom produktionen av kläder till de amerikanska väpnade 
styrkorna, med över 24 miljoner producerade plagg. Likaså ändrades intresset för jeans bland 
allmänheten, cowboyen som hjältesymbol barn försvann och ersattes av den outtröttlige 
soldaten. Även Lee, Levi’s och Wrangler fokuserade mer av sin produktion mot att tillverka 
kläder åt armen och flottan. De insåg potentialen rent ekonomiskt med att byta fokus, med 
tanke på alla soldater ute i tjänst, vilka efter kriget skulle komma hem och då vara i behov av 
nya jeans eller arbetskläder. Så Lee, Levi’s och Wranglers marknadsföring gick likt övrig 
samtida propaganda, mer mot en patriotisk och uppoffrande innebörd (Little, 1996).
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Efterkrigstidens USA präglades av hopp och förväntan. USA’s ekonomi var på uppgång, tack 
vare en välrustad industri och stor inhemsk arbetskraft. De olika hemvändande soldaterna 
började jobba och skapade en ny ekonomiskt stark medelklass vilka nu inte ville veta av krig 
och rationaliseringar utan ville leva och konsumera. Till skillnad från sina föräldrar så fick 
den nya amerikanska medelklassen för första gången tid över till fritidsaktiviteter. Under den 
här perioden fanns en stor efterfrågan på det mesta och framförallt på produkter som rörde 
fritiden. Jeansföretagen drog nytta av det faktumet och flyttade återigen fokus från produktion 
av arbetarkläder mot vardags och fritidskläder. Samtidigt hade den så kallade 
massproduktionen inom industrin fått sitt genombrott tack vare kriget. Det här utnyttjades nu 
av företagen genom att skapa den första modeflugan inom jeansindustrin. Vilket blev 
cowboystilen, inte filmhjälten utan mer cowboyens stil med jeans och skjorta vilket blev 
helgmode för nästan varenda storstads och förortsbo. Det är även under den här tiden som 
västernfilmerna var som populärast Wrangler jeans tog nu över Lee Jeans roll som officiellt 
Rodeo jeansmärke, vilket under den här tiden var en enormt populär publiksport. Det sägs att 
bokstaven W vilket är sytt på Wrangler jeans bakfickor står för Western. Blue Bell bytte 
slogan från “världens största producent av arbetskläder” till “världen största producent av 
arbetar och fritidskläder”, vilket visar hur allt fler jeansmärken nu mer och mer fokuserade 
mot fritidskläder än arbetskläder (Little, 1996).

År 1947: De första motorcykelgängen bildades i Kalifornien av hemvändande soldater. Dessa 
soldater hade kört motorcykel under kriget och främst då motorcyklar från amerikanska 
Harley Davidson och Brittiska Triumph. Dessa motorcykelentusiaster vilka delade sin passion 
för att åka motorcykel och bygga sina egna varianter av motorcyklar, så kallade choppers och 
bobbers, började dyka upp över hela USA. Det här blev den första formen av Kustom, vilket 
senare blev en helt egen subkultur med sin egen musik och klädstil (Little, 1996).

Motorcykelgängen kännetecknades utöver sina passion för motorcyklar, även för sin 
vårdslösa körstil. De utmärkte sig också på sin framtoning med långt hår och skägg, men även 
på deras klädstil, bestående av jeans, läderjacka eller väst med sitt gängs logotyp. Vissa av 
dessa gäng fick rykte om sig att vara laglösa rebeller vilka ägnade sig åt kriminella aktiviteter 
och under slutet av 40-talet satte skräck bland flertalet småstäder på västkusten, mest kända 
av dessa gäng blev Hells Angels. Motorcykelrebellen som klädstil får sitt stora genombrott 
som antihjälte bland den amerikanska allmänheten i och med Marlon Barndos roll i filmen 
“The Wild One” från 1953. Där skådespelaren Marlon Brando spelar en motorcykelvärsting 
klädd i skinnjacka, vit t-shirt, svarta engineer boots med spänne och blåa Levi’s 501-jeans 
med buttonfly. Filmen blev en jättesuccé över hela USA och tillsammans med en tidigare film 
med Marlon Brandon, “A streetcar named Desire”, där han också spelar rebell klädd i 
skinnjacka och Levi’s jeans, så blir Marlon Brando symbolen för Rebelltrenden. 
Rebelltrenden fick en hel generation amerikanska och europeiska tonåringar att klä sig precis 
som Marlon Brando. Det är även här jeans får stämpeln som rebellklädesplagg. En viktig 
aspekt av rebellstilen var att jeansen skulle vara upprullade längst ner och väl använda, gärna 
smutsiga och händerna skulle alltid var nerstoppade i framfickorna (Little, 1996).

År 1947 tar NK i Stockholm in de första importerade amerikanska jeansen. Vilka de sålde 
under sloganen: “Undra på att de är cowboys favoritplagg”(Hurtig, 2011). 
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Under 1950-talet så slog rock n rollen och rockabillyn igenom ordentligt. 50-talet var även 
jeansens stora genombrott. Tack vare kändisar som James Dean, Marlon Brando, Elvis 
Presley, Marilyn Monroe så blir jeansen för första gången världen populäraste plagg, inte bara 
i Amerika utan även i resten av världen. Dessa världsstjärnor visade sin individualitet, 
självständighet och sin sexualitet genom att klä sig i jeans och fick miljontals tonåringar att 
klä sig likadant, ofta till sin föräldrars stora förtret. Jeansen blev i och med det här en symbol 
för ungdomlig revolt mot det gamla. Det är under 50-talet som jeans blir det modeplagg vi 
känner till det idag. Det är även först på 50-talet som ordet jeans blev allmänt vedertaget.

James Dean kom att bli den världskändis, som i efterhand kanske starkast förknippats med 
jeans och denim. Jeans Dean, mest känd för sin roll i filmen “A rebel without a cause”, var en 
sexsymbol och en stilikon för många av dåtidens ungdomar. Hans enorma popularitet bidrog 
till att neutralisera värstingstämpeln jeansen hade och istället bli en symbol för ungdomars 
självständighet gentemot sina föräldrar, deras konservativa värderingar, enhetliga kläd- och 
livsstil. Det var under det här decenniet som jeansen för evigt kom att associeras med evig 
ungdom oavsett ålder hos användaren (Little, 1996).

Genom Marlon Brandos konsekventa klädval av tajta jeans och åtsittande vita t-shirt, för att 
framhäva sina manliga former och tack vare Marilyn Monroe i sina åtsittande och lågt skurna 
jeans, så blev jeansen under 50-talet en symbol för sexualitet. Det blev även mode att ha 
åtsittande jeans under 50-talet istället för de lite ledigare passformerna jeansmodeller haft 
tidigare. De flesta jeansföretag kom med tajtare modeller och som var lägre skurna i midjan. 
Levi’s släppte sina 501:or Buttonfly - Shrink to fit, vilka man skulle bada med så att de skulle 
krympa för att sitta så kroppsnära som möjligt. Dessa kom att bli de bäst säljande jeansen 
under hela 50-talet. I och med dessa kom det kända Levi’s jeansslogan: “att jeansen skulle 
vara som ens andra skinn”.

Desto populärare jeansen blev under 50-talet, i desto fler utförande kom de. Jeansföretagen 
märkte att på grund av ungdomsstämpeln så höll de på att förlora de äldre kundsegmentet. För 
att undvika det så släppte de en rad finjeans, i en mängd olika färger, med pressveck och 
plätteringar, vilka var förkrympta och var mer smala vid benen. För barnen kom en mängd 
olika jeansmodeller med olika färgglada mönster och med dekorativa knappar. Lee Jeans kom 
med ett par barnjeans vilka var förstärkta vid knäna med ett extra lager tyg, eftersom mödrar 
hade klagat över att deras barn slet upp sina nya jeans vid knäna på nolltid. 

Jeansindustrin blomstrade under femtiotalet och det är det då några av de stora jeans 
företagen, som Levi’s, Lee och Wrangler vågar söka sig utanför Amerikas gränser eftersom de 
märkt av att jeansboomen nu även sökt sig till andra delar av världen. Viktiga nya marknader 
blev den europeiska och japanska. Där tonåringar snabbt snappat upp jeanstrenden och även 
om det finns inhemska märken var det de amerikanska originalen de ville ha, likt sina idoler. 
Levi’s, Wrangler och Lee var först ut med att öppna ett utlandskontor i slutet av 50-talet och 
utlandsfabriker i början av 60-talet. Under femtiotalet blev blåjeans utanför Nordamerika, lika 
synonymt med USA som Coca Cola (Little 1996).
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Trots att amerikanska jeans var hett eftertraktade så var det dock kostsamt för européer att 
köpa amerikanska jeans. Eftersom tillgången på dessa var begränsade på grund av krångliga 
importregler, olika marknadsbegränsningar och ansträngd personliga ekonomier i 
efterkrigstidens Europa (Dartman & Hang, 1992).

Jeansen blev under 60-talet även allmänt vedertaget som ett modeplagg för hela 
modeindustrin. Jeansen kom nu i en mängd olika varianter. Råa och stela jeans, vilka varit 
mode under 50-talet ersattes nu av mjukare jeans, vilka var borstade eller sanforiserade. 
Polyester och andra syntetiska material började bli allt mer populärt som klädmaterial, vilket 
även jeansbranschen tog åt sig. Jeans kom i olika former, färger, i tunnare varianter och i olika 
blandmaterial (Little, 1996).

Det enorma köpbehov som präglade 50-talets USA, där det varit sälarnas marknad och vilken 
hade bidragit till att de stora jeansföretagen likt Lee, Levi’s och Wrangler växt enormt, kom 
att förändrades under 60-talet. Nu var massproduktionens tid över och ersattes istället av en 
mer efterfrågebaserad marknad, präglad av hög konkurrens. De stora jeansföretagen blev nu 
tvungna att fokusera mer på att se vad kunderna villa ha och det blev ytterst viktigt att följa 
trender och producera rätt kollektioner.

De som föddes under babyboomen efter andra världskriget hade nu växt upp och blivit en 
enorm köpkraft i USA och över resten världen. Denna generation var den första i sitt slag 
vilka hade växt upp med TV. De hade växt upp under en politisk instabil tid präglad av kalla 
kriget och kärnvapenhot. De hade genom tv fått se bilder på uppror, krig, våld och förödelse. 
Dessa kom att bilda en politisk och kulturell kraft, vilka kom att förändra samhället i stort. 
Denna pacifistiska och alternativa rörelse vill bryta från tidigare generationers värderingar, de 
ville leva naturligt, de förespråkade fred, kärlek och sexuell frigjordhet. De hade en helt egen 
klädstil, där de avstod från syntetiska material och valde kläder i naturliga material istället. 
Jeans blev den självklara uniformen för denna hippie och flower power-rörelse. De ville 
uttrycka sina åsikter så de målade sina kläder med olika symboler och slagord, såsom 
fredstecknet, blommor, allt i glada färger (Little, 1996).

Det är även under 60-talet som kvinnor i allt större utsträckning började använda jeans. De 
kom allt fler jeansmodeller för kvinnor. Tidigare hade kvinnorna haft herr-liknande 
passformer, nu framhävde jeansen mer de kvinnliga formerna och kvinnor blir en allt 
viktigare målgrupp. I mitten av 60-talet så förändrades jeansens utformning. De tjocka, smala 
och åtsittande jeansen försvann helt till förmån för ledigare och vidare passformer. Jeansen 
skulle istället vara mjuka och tunna, gärna ha hål och vara uppklippta längst ned för att bli 
vidare. Jeansen blev under den här perioden personliga, istället för att visa en viss tillhörighet 
skulle den visa en persons åsikter och värderingar. Denna generation av hippies, klädde sig för 
att vara antimode och antikommersiella, ändå kom deras klädstil att bli kommersiellt och 
mode över hela världen. Levi’s 501:or var deras val av jeans men samtidigt de mest sålda 
jeansen (Little, 1996).

Under 60-talet så expanderade Levi’s, Lee och Wrangler i Europa, tack vare att européers 
ekonomi hade blivit bättre och att generationen som fötts efter kriget fått det allt bättre. I och 
med de amerikanska jeansens framfart i Europa så fick även den europeiska jeansmarknaden 
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sitt stora genombrott. I stort sett hade varje enskilt land i Europa sitt egna stora inhemska 
jeansmärke, vilka antingen fokuserade på att tillverka italienskt designade jeans eller kopior 
på de klassiska amerikanska jeansen. Så som Mustang i Tyskland, Falmer i England, Lois i 
Spanien, Carrera i Italien och Chipie i Frankrike. (Dartman & Hang, 1992) I Sverige hette 
motsvarigheten Gul & Blå. De startade 1969 och blev Sveriges första egna jeansmärke 
(Hurtig, 2011).

1970-talet var individualismens och kommersialismens tidsålder i USA. Discomusiken och 
glamrocken gör sitt stora intåg och med dem det extravaganta modet och flarejeansen. De 
klassiska jeansmodet ersättes av denimmode, med en uppsjö klädesplagg producerade i denim 
med mer avslappnad och sportig framtoning. Jeans blev under 70-talet mer införlivat med 
övrigt mode. Jeans blir under den här tiden även mer dressat också. Jeansmodet blir allt mer 
kommersiellt och globalt. Flera europeiska jeansmärken började dyka upp på 
världsmarknaden, främst italienska jeansmärken. Dock hade dessa märken svårt att slå sig rot 
i USA, även om det har stor succé på den europeiska marknaden (Little,1996).

Under 60-talet så hade jeansen samlat en generation och symboliserat denna värderingar vilka 
var frihet, kärlek och fred. På 70-talet symboliserade jeansen istället välstånd, status och sex. 
Inte sexuell frihet utan sex utifrån ett kommersiell synvinkel. Vilket blev tydlig i dåtiden 
reklamkampanjer vilka oftast inte ens visade ett par jeans utan istället bara anspelade på sex 
och naket.

Flarejeans dök upp i en mängd olika modeller och varianter, främst tvättade, förkrympta med 
olika detaljer, nitar, broderingar, utsmyckningar. Jeans blev under 70-talet inte längre ett plagg 
som speglar sin samtid, utan nu är jeans high fashion, där jeans säljs för hundratals dollar. Där 
varje livsstil hade ett par jeans som speglade dem.

Designerjeans dök på 70-talet upp för första gången med designermärken som Ralph Lauren 
och Clavin Klein. De stora jeansmärkena likt Levi’s, Lee och Wrangler, förkastade sina gamla 
ideal och följer efter hela designerjeanstrenden och producerade mer kommersiellt gångbara 
jeans. Ett tag funderade till och med Levi’s på att avveckla 501:an (Little, 1996).

Det var under 70-talet som Europa tog över som ledande jeanskontinent. Levi’s 501:or var 
fortfarande storsäljare och rocken är fortfarande stor i Europa. Dock har även designerjeans 
slagit rot här i och med de italienska jeansmärkena med sitt fokus på italiensk design och 
slitningar (Little, 1996).

År 1973 sålde det japanska märket Big John de första jeansen som är gjorda helt i japansk 
denim. Japanerna hade vid den här tidpunkten köpt upp mycket av USA gamla vävmaskiner. 
Dessutom som ett resultat av efterkrigstidens ockupation av landet av amerikanska trupper, så 
hade landets ungdomar starkt präglats av amerikansk populärkultur (Hurtig, 2011).

1970-talet var de italienska jeansens stora genombrottsperiod och lyckas infiltrera den annars 
väldigt amerikansk dominerade marknaden. Med fokus på mer trendig design och åtsittande 
passformer så lyckades Italien sätta sig själv på kartan som ett av de stora jeansproducerande 
länderna med märken som Pop 84 och Fiorucchi. Jeansen yttersta bevis som modeplagg i 

26



Europa kom under modeveckan i Köln 1977, då en hel hall dedikerades åt jeansmode 
(Dartman & Hang, 1992).

1980-talet: Calvin Klein Jeans säljer miljontals jeans tack vare en kontroversiell 
reklamkampanj med 15-åriga Brooke Shields. Där hon posera enbart iförda sin Calvin Klein-
jeans och med slogan: “Nothing comes between me and my CK”. Där hon insinuerade att hon 
inte hade några underkläder. Denna kampanj orsakade ramaskri bland kvinno- och 
barnrättsgrupper, vilka menade att Calvin Klein manade till barnpornografi. 

Jeansmodet på 80-talet gick nu ifrån det vulgära, extravaganta, individualistiska och 
kommersiella modet vilket präglat 70-talet mot ett gradvist mer medvetet mode. Västvärldens 
överflöd, fattigdom och sjukdomar i u-länder och miljöförstöring hamnade på högt upp på 
folks agendan. Människor ville bidra till en bättre omvärld. De ville att deras liv skulle vara 
enklare, smalare och lättare. Milö- och hälsotrenden tog fart. Ungdomarna på 80-talet slog 
ihop sig med hippie-folket från 70-talet och skulle ännu en gång rädda världen. Det 
avspeglades på jeansmodet, vilket fokuserade under 80-talet på en återgång till det genuina 
och enkla amerikanska. I klädväg blev det de klassiska amerikanska jeansen.

Ungdomarna ansåg att det var dags att bryta med sjuttiotalets egocentriska kommersiella 
självbild och i jeansmodeväg började det med att någon fick för sig att slita hål i sina jeans. 
Vart denna jeanstrend kom i från råder det lite oenighet kring, somliga säger att det startade 
med punkvågen i England, andra att det var ett sätt att uttrycka politiskt missnöje Dock blev 
just förstörda och spruckna jeans det stora jeansmodet på 80-talet. Somliga slängde blekmedel 
på sina jeans, andra hällde målarfärg på sina jeans.

Även jeansmodet med hål och fläckar var ett svar på en modeindustri som många ansåg som 
alldeles för kommersiellt, vulgärt och opersonligt, så var inte trendskapare sena på att plocka 
upp den nya flugan med hål och fläckar. Snart hade alla stora jeansdesigners och tillverkare 
jeans med hål och fläckar på. Vissa gick så långt så att det sköt hål på sina jeans med gevär för 
att visa hur unika deras hål var. Vilket ledde till att även denna mode antireaktion tillslut blev 
kommersiellt. Dock var 80-talet ändå de klassiska jeansens återkomst. Tajta jeans med flare 
försvann och raka modeler, klassiska 501:or blev populära igen. Passformen på jeans var nu 
återigen vidare och ledigare (Little, 1996).

80-talet var de stentvättade jeansen storhetstid. Men framförallt en tid präglad av personliga 
jeans. Människor visste att efter ett tag blev ens råa otvättade jeans helt perfekta, efter ett visst  
antal tvättar nådde man den där mjukhet och tjocklek som man önskade. Dock hade inte all 
orken att vänta i fler år på känslan utan ville ha dessa direkt. Så Levi’s och Lee lade enorma 
resurser på att utveckla olika tvättar och slitningar. De experimenterade med olika kemikalier, 
tvättar med alla möjliga material och andra slitningsmetoder för att få jeans att åldra snabbare 
och få fram den perfekta slitningen. Lee sägs ha spenderat närmare 2 miljoner på att samla 
stenar från hela världen för att hitta den perfekta stentvätten. Dock var det inget som slog 
pimpelsten i stentvättseffekter, vilken används i dagens stentvättar (Little, 1996).

På 80-talet började även den moderna vintage jeansrörelsen slå sin rot i USA och Japan, något 
senare i Europa. Människor över hela världen var trötta på trender och mode och ville ha det 
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klassiska genuina och amerikanska jeansen istället. Klassiska modeller från Levi’s, Lee, 
Wrangler, Blue Bell blir populära på andrahandsmarknaden. Folk reser världen över för att 
hitta gamla jeans. Priserna på vintage-jeans skjuter i höjden (Little, 1996).

På 90-talet fortsatte andrahandstrenden inom jeans. Vintage Denim har nu blivit en lönsam 
marknad i sig. Det är nu som Levis själva inser sitt eget historiska värde med över 100 år av 
jeanskapande. De hade upptäckt att varje upplaga av 501:an var unik och speglade sin samtid 
på ett säreget sätt. Levi’s startar Levi’s Vintage Clothing, som är ett undermärke vilka gör 
exakta replikor av kända Levi’s modeller i råa eller naturtrogna slitningar. Lee och Wrangler 
följer efter. 

Under 90-talet fick modejeans ett uppsving igen med märken som Calvin Klein, DKNY och 
Gucci bland några. Men framförallt får olika italienska märken som Replay Jeans och Diesel 
Jeans stor genomslagskraft bland unga i Europa. Diesel Jeans med sin ungdomliga prägel, 
sexuelltutmanande design, olika laser- och kemikalieslitningar tilltalade generationerna födda 
på 70-atlet och efter. I en tid i Europa präglad av kommersialism, större valfrihet och 
eurotechno så gick de italienska märkena hem. Diesel Jeans började även använda sig av en 
mer utmanande reklam och blev på allvar en utmanare till Levi’s (Hurtig, 2011).

Även mer nischade jeansmärken börjar dyka upp anpassade efter de otaliga subkulturer som 
börjar poppa upp, allt från punk, skate, indierock till hip-hop (Hurtig, 2011). 

På 2000-talet präglas av än ökad global handel och tack vare internet och e-handel så kunde 
fler mindre jeansmärken nå ut till olika marknader. Samtidigt som kommersialismen ökar, så 
ökar även medvetandet hos allmänheten i och med den globala uppvärmningen. Slit och släng 
mentaliteten i modevärlden från 90-talet går över till ett mer hållbart tänk bland konsumenter 
och mode-klädproducenter. Folk går över till att fokusera på att köpa kvalitet och passform 
när det kommer till Jeans, likt trenden på 80-talet. Så klassiska passformer och slitningar får 
sig ett uppsving under 2000-talet. Med den kommer en mängd olika märken från främst 
Europa, Japan och USA som fokuserar på klassiska jeansmodeller, handgjorda i kraftiga tyger 
och klassiska passformer. Vintage Denim har nu blivit mode för nyproducerade jeans. Folk 
klär sig i klassiska modeller och arbetar och americanakulturen får sig ett uppsving utöver  de 
mest inbitna samlarna och rockabilly och kustomkulturen. Vilket leder till att flertalet svenska 
märken vilka fokuserat på klassikt denim-mode blivit internationellt kända som Nudie, Pace 
Jeans, Indigoferra, Denim Demon, Blue Highway, för att nämna några.  

Tack vare e-handelns uppkomst, människor kvalitetstänk och tack vare ett enormt kunnande 
bland en rad designers som kommit från  H&M och JC (Jeans and Clothes) egna skolor så 
skapas det svenska jeansundret. Med märken som Acne, Cheap Monday och Nudie blir stora 
internationella jeansmärken och som framhåller Sverige som rollen som en av de ledande 
jeansproducenter i världen (Hurtig, 2011).
   

4. Resultat av empirisk forskning

4.1. Pace Jeans 
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Fallföretaget i denna studie heter Pace Jeans och är ett jeansmärke från Alingsås som 
grundades 2003. Företagets två grundare är bröder vilka båda har ett stort jeansintresse. 
Jeansintresset startade i och deras farfar, han emigrerade till USA i början av 1900-talet för att 
arbeta i gruvorna. Myten om honom och hur han klädde sig ligger i grunden för allt det som 
Pace Jeans står för och vill förmedla. I linje med frågeställningarna kommer här att 
presenteras deras syn på kund och jeans som fåtts tillgång genom en intervju med en av 
grundarna till Pace Jeans. Genomgående kommer företaget benämnas som Pace Jeans, Pace 
eller företaget.

4.1.1 Kunden

Pace Jeans kund är i första hand en man, de menar att de flesta nördar är män och det är dessa 
de riktar sig mot. Deras kund har ett stort jeansintresse och tycker att passform är en av de 
viktigaste delarna i ett par jeans. De menar att kunden inte nödvändigtvis behöver vara en 
jeansnörd utan rockabillyälskaren, graffitikonstnären, old-schoolskataren nämns som 
potentiella kunder till Pace Jeans. VDn nämner att:  

“De som finns i de subkulturer som vi älskar och är kopplade till oss” 

Pace Jeans menar att dessa, vad de kallar subkulturer, har en gemensam nämnare och det är 
att medlemmar i dessa grupperingar är rebeller. Det grundar sig i den jeanskult som startade 
med bland andra James Dean, se mer om jeanskulten i tidigare kapitel. 

Den ålder som Pace Jeans menar att deras viktigaste kund finns i är åldern mellan 20-25. Det 
som ligger till grund för just det åldersspannet är att företaget anser att det är i denna ålder alla 
vill vara. Det är även i denna ålder som många sätter sin personliga stil för resten av sitt liv. 
Kort sagt nämns att det är den manliga nörden som söker en look och ett par kvalitetsjeans.

Deras kund har en utstakad stil, är intresserad av både musik och konst, bor i en storstad och 
rör sig mycket ute. Han ses som en finsmakare och kan se skillnader mellan olika jeans. Vad 
Pace menar är essensen hos deras kunder är att älskar sina jeans, kundens intressen kan 
variera men kärleken till jeansen är vad som drar dem till Pace jeans. 1

4.1.2 Jeansen

Pace Jeans vill att deras jeans skall vara så nära originaljeansen som möjligt. Därav använder 
de sig av japansk denim, att just den här typen av denim används har två anledningar, dels vill 
de visa på det historiska arv som finns i jeans och dels vill de berätta något med deras jeans. 
Eftersom de vill vara så nära originalprodukten som möjligt är deras jeans till största del 
otvättade då de menar att det utmärker ett par originaljeans. 
 
Varumärkesnamnet Pace kommer från en pacecar, vilket är den bil som ligger före de andra 
runt banan i en racingtävling under första varvet. Det vill då visa vägen och ligga steget före. 
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Bil och MC-kulturen ihop med skate, musik och konst är de inspirationskällor som Pace Jeans 
använder sig av vid produktutveckling och är grundfundamenten för företaget och deras jeans.  

Det som utmärker jeansen är framförallt kvaliteten. Det är i allt ifrån var och hur de väljer att 
sy upp sina jeans till kvaliteten på tyget och accessoarer. Företaget nämner att de använder sig 
av högkvalitiva material i allt från tyger till knappar. Fickpåsekvaliteten nämns som en av de 
viktigare delarna som måste hålla hög kvalitet och även deras knappar håller hög kvalitet. 
Pace Jeans väljer att utmärka att passformen på deras jeans är en otroligt viktigt del i deras 
produkter eftersom de menar att det är något deras kunder söker. 

Alla delar i ett par jeans från varumärket har en betydelse och finns där av en anledning. 
Bakfickestickningen kommer från en Ford Crown Victorias så kallade sidetrimmings, vilket 
är de kråmade metalldelar som går längs sidorna på bilen. Företaget har valt just denna 
sidtrimming då de menar att jeanskulten startade under samma tidsperiod som den bilen 
tillverkades. Den översta knappens design kommer också från bilvärlden, den är utformad 
som ett axelhjul. Axelhjulet driver en bil framåt och det vill med den återkoppla till både 
varumärkesnamnet och till bilkulten. Logotypen som syns på etiketter och liknande är en 
skata. Den är tagen för att fågeln är likt de Pace vill förmedla en rebell. Fågeln har inte heller 
några nyanser utan är antingen svart eller vit, i Pace fall förmedlar de ett ställningstagande. 
Företaget har inte några nyanser utan gör det som de står för vilket de menar förmedlar att de 
är ett genuint företag. Alla dessa delar tillsammans är vad som är Pace anser sig ha laddat i 
deras jeans.1 

4.1.3 Pace Jeans syn på jeansnörden

Pace Jeans menar att jeansnörden är en viktig kund för företaget. Denne talar om inriktningen 
på varumärket och hjälper till att placera ett varumärkes plats på marknaden. Jeansnörden har 
en utstakad stil, med ett jeansintresse som söker en speciell stil.  Denne har en stor kunskap 
om jeans och är ofta kritiskt inställd, därav påverkar denne Pace Jeans och vice versa. Det är 
då på grund av dennes kunnande. Ett kunnande som ofta är bättre än etablerade varumärkens 
kunskap om jeans. Denne söker mer än den vanliga konsumenten. Oftast är denna kund en 
man. Enligt VD:n: 

“99,9 % är killar, tyvärr är det väldigt lite tjejer. Väldigt få tjejer snöar in på jeans, det finns en 
potential men de vill ha omväxling”

Pace Jeans menar att jeansnörden inte är limiterad till en subkultur utan att den kan finnas i 
olika grupperingar men där jeansintresset alltid håller kvar denna i jeansnördssubkulturen i 
vilken den hoppar in och ur i.2 

4.2 Jeansnörden
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4.2.1 Synen på jeans

Respondenternas generella syn på jeans varierar, men helt klart så anser alla att jeans är deras 
favoritklädesplagg nummer ett och uteslutande alla bär jeans på en daglig basis.

“Visst jag har växt upp med jeans men jag har försökt ta på mig chinos och det funkar inte. 
Det är som att vara ute och resa, det är gött att vara ute och resa, fast det är ju goare att 

komma hem. Så är det för mig med jeans. Det är som att komma hem, det känns tryggt”

“För mig är jeans jättemycket. Jag går och grämer mig dagligen över att jag inte har mer jeans 
hemma” 

Vad respondenterna först associerar med jeans varierar, dock återkommer tre saker upp bland 
de flesta: Färgen blå, kvalité, historia, främst amerikansk jeanshistoria och klassiska 
amerikanska jeansmärken.

“Den typiska blåa färgen, djupblå för att vara mer precis”
“Kvalitet, det är slitstarkt”

“Right hand twill och left hand twill”
“Cowboys och de klassika cowboymärkena Wrangler och Lee”

“Levis 501:an”

Däremot vad respondenterna väljer att fokusera på när det ser en person i ett par jeans på stan, 
så säger uteslutande att fokus ligger på passform och slitning på jeansen. 

“Om man som jag jobbar med jeans så kollar man lite extra. Man fastnar ju för vissa 
slitningar, tvätt, passform, om personen åstadkommit detta själv, något som jag gillar. Man 

kanske inte kollar lika noggrant om det är förtvättade jeans som är alldeles för obvious”

Med passform menar de flesta respondenter inte en specifik passform, utan hur ett par jeans 
sitter på en person eller ser ut på ett visst sätt. Med slitningar menar majoriteten av 
respondenterna slitningar som kommit fram på naturligt väg och inte artificiellt, på grund av 
långtida slitage och lite tvättande. 

“Jag lägger märke till en viss passform, just nu är det stora jeans, inte baggy, utan bara stora 
jeans.”

“Det är svårt att se nu för tiden. Mycket är ju färdigslitet. Om det är någon som har harvat 
jättelänge i sina jeans är det snygg, men det vet man ju inte. Men vet man om det så gillar 

man ju det lite mer. Som min väns jeans som han levde i ett år t.ex.”

Värdet med egna slitningar var för många att jeansen då blev mer personliga. Andra drog upp 
saker som märke och detaljer på jeans. Några respondenter nämnde också att en viss 
personlighetstyp kunde urskiljas beroende på vilka jeans en person hade på sig eller på vilket 
märke de bar. Det var inte nödvändigtvis på gott och ont, utan kunde leda till att man 
upptäckte ett par  
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“När man inte känner igen det kollar man efter detaljer. Om det är något som är schyst, 
bakfickor, ta reda/upptäcker vad det är. Ibland blir man förvånad om man upptäcker något 

som ett visst märke gjort som man inte trodde”’

“Kollar man på ett par jeans så kan man se hur en person är. Som man kan se en viss livsstil. 
Likt skor kan man se på hur en person lever, likaså jeans. Man kan se en personlighetstyp.”

“Jag lägger märke till det och tittar jättemycket på detaljer efter som jag hur jävla svårt att få 
fram det. Allt från whiskers till creses och hur det sitter. Så jag tittar ganska mycket på 

detaljer på folk och i butiker för jag vet hur jävla svårt det är. Mycket är ju handgjort. Svårt 
jobb som man dömer ganska lätt”

Andra diskussioner kring synen på jeans generellt var kvalitet. Samtliga respondenter lyfte 
fram kvalitet som något väldigt viktig i jeans. Att det är viktigt för många av dem att jeansen 
höll god kvalitet. Några fokuserade på kvalitet ur ett hållbart perspektiv, att hela slit och släng 
mentaliteten som rådde för några år sedan har ersatt med en mer miljömedveten och hållbar 
inställning till jeanskonsumtion. Andra fokuserade mer på värdet av kvalitet som något som 
styr deras val av jeans, att de är ute efter en viss kvalitet och vill att deras jeans skall hålla 
länge. 

“Jag köper ju alltid jeans som skall hålla länge. det var en period med mycket slit och släng 
mentalitet, men nu känns det som folk är mer kvalitetsmedvetna, jag är det i alla fall”

“Jag är mer kvalitetsmedveten, inte bara när det kommer till jeans utan även alla kläder. Jag är 
ute efter en viss kvalité och känner efter noggrant”

“För vissa saker är jag jag jättekvalitetsmedveten, andra mindre. Mer över ett par jeans än en 
T-shirt. Det här originella, genuina, det här skall hålla i en evighet och därför gör jag mitt 

inköp utefter de premisserna, från glasögon till skor till jeans.”

De flesta håller med om att kvalitet i jeans är viktigt. Kvalitet var för många en viss känsla de 
kände när de tog i jeanstyget eller när de hade på sig jeansen. De flesta av respondenterna 
kunde känna skillnaden mellan bra och dålig kvalitet på jeans. De flesta menar att det skiljer 
sig mellan vissa kvalitéer och märken.

“Jag köpte ett par Nudie jeans förra året och dem kändes mycket slappare än dessa råa Pace, 
jag har haft nu sedan en månad tillbaka, dessa känns mer rejäla. Sedan har jag ju ett par Pace-
jeans sedan innan som jag tycker känns skitbra. Sedan är det skillnad på Cheap Monday och 

Pace och Nudie-jeans, det känner man ju. Cheap Monday känns inte lika gedigna 
kvalitetsmässigt”

 
“Känslan, det är nog framförallt att de formar sig efter kroppen. När man är i en butik och 
provar ett par byxor och sen sätter man på sig sina egna jeans så känner man att det är min 

kropp, gjuten efter min kropp”
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För andra respondenter är kvalitet något som kommer med tiden. Kvalitet är för dem en 
känsla, en relation till sina jeans de utvecklar. Vi tar upp det här mer längre ned i texten. 
Några respondenterna menar att ens favoritjeans är inte några de kan köpa utan som de redan 
har. 

 “Det här kan man höra från kunder när man jobbar i butik, det kommer män i femtio-
sextioårs åldern som berättar om sina favoritjeans, 501:or som de hade på sextio-sjuttiotalet, 
som de tyckte var så himla fantastiska och sköna och att de aldrig kommer få uppleva samma 
känsla i ett par jeans igen. Det får en att själv spara sina favoritjeans för man har genom dess 
historier fått den kunskapen om hur stort jeans är. Därför kommer jag spara min jeans, inte på 

grund av av att de har ett värde ekonomiskt utan för känslan och vetskapen av att jeans 
kommer alltid finnas, det kommer gå upp och ner i trender men alltid finnas”

De perfekta jeansen är för många respondenter redan ett par jeans dem har hemma eller en 
gång hade. Däremot vidare diskussionen så håller samtliga med om att de perfekta jeansen är 
ett par enkla jeans, med bra passform och som har god kvalitet.

“De perfekta jeansen för mig är Pace 006. Vidden på benen är bra, längden i skrevet är 
perfekt. Bakfickorna sitter bra. Det finns typ ingenting jag inte gillar”

“De perfekta jeansen ligger i en låda hemma hos mig”

“De perfekta jeansen är de som varit med ett tag, vilka man stöpt efter sig själv, man kanske 
själv har sytt om dem som i mitt fall för att pass min udda storlek, man har gått igenom bra 

och dåliga stunder, vilka speglas i jeansen i from utav slitningarna, hålen, revorna, fläckarna.”

Det är svårt för respondenterna att peka ut en specifik model, passform eller kvalitet som 
skulle kunna beskriva deras favoritjeans. Fast hälften av respondenterna anser dock att ett par 
jeans i rådenim, vilka är indigofärgade, med selvedge och i en klassisk rak-smal passform är 
att föredra. Medan andra hälften av respondenterna fördrar ett par jeans som är så enkla som 
möjligt i designen, med så lite detaljer som möjligt, och där det kan varierar mellan färg och 
tvättar beroende på årstid och behov av jeans.

I diskussionen kring detaljer så varierar dess värde beroende på vilken situation som 
respondenterna kommer i kontakt med dem. I fallet med historisk innebörd och värde så har 
detaljer väldigt stor påverkan hos majoriteten av respondenterna. Där de symboliserar ett visst 
historiskt värde och fanns där för ett syfte. 

“Detaljer för mig är att det ska vara så enkelt som möjligt, vissa vill ha mycket detaljer och 
häftiga slitningar, men jag tycker det är snyggt med en vanlig fem-ficksmodell med klassiska 
detaljer, som att det inte är några hällor, att det är “cinch-back”, att det inte är eller är en nit i 

skrevet. De klassika detaljerna från när detaljerna hade ett syfte, innan detaljerna blev 
modedetaljer som slitningar och extra fickor, innan stentvättning dök upp även om det också 

är klassiskt, alltså otvättat”
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Det är svårt att egentligen se några enhetliga åsikter bland respondenterna när det kommer till 
värderingar av detaljer på jeans. Somliga menar att det är bland det första de uppmärksammar 
vid jeansen.

“När man inte känner igen det kollar man efter detaljer. Om det är någon detalj som är schyst, 
ta reda på och upptäcker vad det är. Ibland blir man förvånad om man upptäcker något som ett 

visst märke gjort som man inte trodde.”

Andra respondenterna lägger ingen större vikt vid detaljer utan vill så få detaljer som möjligt. 
Dock skiljer sig synen på vad som egentligen är detaljer. För vissa respondenter är detaljer 
vilken kvalitet tyget har om det är indigoblå, rådenim, selvedge, italienskt, japanskt, tjockt, 
etc. För andra är det de små historiska detaljerna på en fem-ficksmodell, likt dount-knappar, 
nitar i grenen och vid framfickorna, hällor, viscers, naturliga tvättar och slitningar vilka ser 
äkta ut, etc. 

“Jag vill ha en historia bakom detaljerna”

“Innan stretchkvaliten fanns, så gjorde man en broken twill-jeans därför att göra jeansen mer 
elastiska. Tar man jeansjackor till exempel så hade man en viss syteknik för att göra det mer 

elastiskt. Eller Wrangler som hade gummitråd i ryggen på sina jackor. Sådana detaljer är 
väldigt värdefulla när man vet varför de sitter där och det är väldigt coolt. Historiken blir 

marknadsföringen, även om sytekniker och material förändrats, så kör de vidare eftersom det 
finns ett värde för mig som kund i dessa detaljer”

För andra är detaljer mer det överdrivna och onaturliga på jeans, likt överdrivet många fickor 
eller onaturliga tvättar, vilket det inte vill ha. Dessa förespråkar mer naturliga och simpla 
jeans med genomtänkta detaljer. 

De flesta oavsett syn på vad detaljer är håller med om att en detaljerna ska vara få, simpla och 
klassiska. Ingen av respondenterna har mycket över för många fickor eller överdrivna tvättar 
eller onaturliga slitningar.

“Jag tänker på detaljer ungefär som en present. Har någon gjort något åt mig så blir det ju 
grymt. Jag känner att det är samma sak med detaljer, någon har ansträngt sig för att det ska bli 

grymt på produkten”

När det kommer till detaljerna betydelse vid värderingen av jeans så har de för respondenterna 
en betydelse undermedvetet. Fast för de flesta är inte att det enskilt viktigaste för dem i ett par 
jeans, utan en viktig del av många.

“Detaljerna är viktiga för mig, man lägger kanske inte märke till till dem, men man skulle 
sakna dem om de inte fanns där”

Många respondenterna tar upp de klassiska och historiska detaljerna som något som gör att ett  
par jeans känns genuina.
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“Genuinitet, för att säga det enkelt, fem-ficksjeans. När jeans blev jeans på 50-talet så såg de 
ut sådär”

“Det är ju hela ursprunget och nidbilden av ett par jeans, fem fickor och rådenim. Om man ser 
ett par jeans som är färdigslitna och fina känner man ändå att de inte är lika genuina. Just för 

att arbetet är gjort åt en”

4.2.2 Självförverkligande 

Jeansintresset menar respondenterna är något som har vuxit fram hos dem. De startade med 
ett större intresse för kläder och hur de såg ut någonstans i tonåren men efter tiden gick så 
växte just jeansen som plagg över andra plagg. En respondent förklarar: 

 “Jag minns min första kontaktperson till jeans. Det var när jag började jobba på NK denim 
och då hade jag ingen aning var ett par bootcut var till exempel, jeans var ju bara jeans. Men 
då var det en person som tog fram ett par råa jeans och berättade att det här är en   si och så 
modell. Det var Martin som var butiksansvarig och en kille till som heter Claes   som jobbar 

på Pace, dessa lärde mig hela vetenskapen.”

Respondenterna menar att den största anledningen till att de använder jeans är en vana och att 
de flesta menar att det är en känsla. Denna vanan kommer enligt respondenterna ofta från att 
de alltid klätt sig i jeans, även när de inte alls var intresserade av varken kläder eller jeans. Det 
menar att det är en speciell känsla i ett par jeans som de inte kan finna i ett något annat plagg. 
Det handlar om en känsla av kvalitet, hållbarhet eller någonting helt annat. Vad denna känsla 
än handlar om menar respondenterna att det är en viktigt del i varför de väljer att bära sina 
jeans.  Som en respondent förklarar att hur det känns när han sätter på sig sina jeans:

 “...känslan av att ta på sig ett par sköna jeans är, ja: “välkommen hem”. För att utveckla lite, 
om jag jämför med att ta på mig ett par vanliga byxor, typ vita bomullsbyxor, så   måste jag 

vara försiktig, tänka mig för var jag sätter mig. Med jeans kan jag skita i det,   det spelar ingen 
roll om de blir smutsiga eller inte. Som att komma hem, det spelar ingen   roll hur jag ser ut 

hemma.” 

En annan förklarar detta fenomen så här: 

“Jag kan inte hitta den känslan i ett en gammal T-shirt, eller en gammal keps, den här 
romantiken, den här mystiken som finns kring jeans”

Den synen delas av de flesta av våra respondenter. Det övre citatet innehåller även en annan 
åsikt som präglar respondenternas svar. Jeans är ett säkert kort, de flesta menar att ett par 
snygga jeans kan överskugga andra plagg som enligt deras mening var mindre snygga. 
Helheten var viktig men ett par snygga jeans kunde ändå rättfärdiga en ful överdel. En 
respondent förklarar: 
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“Men har du ett par snygga jeans så kan du komma undan med en ful tröja.”

Därav menar respondenterna också att jeans är ett snyggt plagg vilket är en av anledningarna 
till att de bär dem. En respondent menar:

 “Jag varierar mycket mer men det är ändå jeans som jag tycker är skönast och snyggast.”

 En majoritet beskriver också att funktionaliteten i ett par jeans gör att de väljer att klä sig i 
dem. Det kunde vara allt ifrån att det var okej att ett par jeans var slitna eller smutsiga, 
essensen var att de flesta känner att i ett par jeans kan man göra allting i. Även 
bekvämligheten i ett par jeans kommer fram som en av anledningarna till att de valde jeans 
över andra underdelar. 

Många av respondenterna menar att dagens mode har mycket att göra hur de klär sig och 
varför de väljer att klä sig i jeans. Det fanns dock de som menar att jeans var mer än mode 
och trender men de flesta menade att det är omöjligt att påverkas av yttre omständigheter, 
vare sig det är rådande trender eller sin umgängeskrets. Respondenternas förklarar dock att de 
kommer fortsätta klä sig i jeans när jeansmodet försvinner. 

De flesta menar att valet av jeans förmedlar ut vilka de är. De menar att trots den yttre 
påverkan vill de flesta ändå mena att de jeans de bär är ett aktivt val för att verifiera vem de 
är. Deras levnadssätt påverkar respondenternas val av jeans. De menar att de inte behöver se 
ut som någon annan utan att de vill förmedla ut sig själva med ett par jeans. En respondent 
gick så långt som att säga: 

 “Jeans är ju ändå underdelen av kroppen, så de jeans jag väljer att ha på mig säger ju väldigt 
mycket om det sammanhang jag tror jag kommer befinna mig i under dagen.”

Det går alltså att säga att de skapar en relation till sina jeans, hur de väljer att leva och vad 
deras jeans betyder för dem. I den processen lägger många av respondenterna fram 
amerikanska arbetarkulturen som en viktig faktor. Respondenterna menar att det är en viktigt 
del i deras stil och hur de väljer jeans. 

Det fanns de som menar att deras val av jeans var situationsanpassat och det beror i sig på att 
de menade att vilka jeans de väljer förmedlar ut ett budskap och beroende på vad det är för 
situation väljer de vad för jeans de bär. Samtidigt menade de flesta att jeans har blivit såpass 
accepterat i dagens samhälle att de kan använda jeans i nästan alla sammanhang de befinner 
sig i. En respondent menar: 

 “Jeans är ju ändå jeans. Det kan funka på alla tillfällen förutom begravning.”

De flesta menade också att bara ett par jeans inte förmedlar särskilt mycket utan istället är det 
en helhet i sin klädsel som uttrycker någonting. De menar att det beror på att jeans och kläder 
generellt kan uttrycka så mycket olika saker. En respondent sa:
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“...man kan uttrycka så mycket med så litet. Det kan vara så mycket, man kan klä sig i   så 
olika i denim. Det finns så många olika stilar.”

Vad ett par jeans symboliserar för respondenterna skiljer sig men de alla förklarar att jeans var 
mer för dem än bara ett par byxor. Respondenterna menar att det fanns en koppling mellan 
jeans, den amerikanska arbetarkulturen och jeanskulten på slutet av 50-talet. Jeansen 
symboliserar då en historisk betydelse och även den positivism som fanns hos jeanskultens 
rebeller för respondenterna. Den historiska koppling som görs av respondenterna handlar 
mycket om det hantverk som de anser finns i ett par jeans.

 En romantisering av den amerikanska kulturen och den arbetarkultur som fanns i 
guldgruvorna i början av 1900-talet är något som de menar att jeansen symboliserar. Även 
kopplingen till musiken görs av respondenterna. De menade att vissa modeller av jeans kunde 
stå för vissa typer av musikstilar. Även om de inte själva klädde sig efter en speciell musikstil 
såg de ändå kopplingen mellan dem. Respondenterna beskriver också att jeans symboliserade 
urbyxan vilket en respondent uttrycker: 

“Det känns som urbyxan för mig. Det är underdelen för mig. Jag använder typ aldrig   
ullbyxor, jag använder sällan chinos. Jeans är typ underdel för mig. Det är bara givet.”

Symboliken i olika jeans skiljde sig beroende på vad det var för varumärke hos de flesta av 
respondenterna. Olika varumärken har olika betydelser för respondenterna. De menar att 
beroende på vad det varumärket stod för valde de bort vissa medan andra sågs på med respekt 
och stod för ett kunnande. De flesta hade svårt att se sig i ett par snygga jeans från ett 
varumärke som de inte uppskattade och de hade svårt att ge dessa en chans. En respondent 
förklarade det hela genom:

“Märket kan ha en positiv och en negativ bild från början. När man väl början använda   
grejerna så kan man från ett positivt märke få en negativ bild.  Exempelvis har Replay ett  

negativt intryck eftersom det de står för inte passar med mig så det är ju en negativ bild. Men 
om det är ett märke jag känner mig mer hemma vid och vad de står för så krävs det   mer av 

ett märke som för att jag ska bli besviken. Ett märke kan passa mig som person och innehålla 
saker som jag gillar. Därav spelar varumärket roll. Det behöver inte vara   gammalt utan bara 

att värdegrunden passar mig som person.”

Det finns också en vilja att ta avstånd från vissa grupperingar och tillhöra en annan 
gruppering, detta kommer vidare att förklaras längre ner. Just avståndstagandet från andra 
grupper och viljan att visa vem de själva är fanns i valet av jeans. 

De menar att jeansen också berättar en historia och kan därför få ett stort affektionsvärde för 
dem. Jeans är enligt dem ett levande material som lever med dem som person och därför 
förmedlar jeansen för dem själva och sina vänner en historia vilket en av respondenterna 
förklarar genom:  
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 “Ens jeans har en historia att berätta. Dem jeansen jag hade på mig där har jag    lagat flera 
gånger, jag har upplevt så mycket med dem, de är ovärderliga för mig,    på grund av av det vi 

upplevt tillsammans.”

En annan förklarar detta fenomen på detta sätt:

 “De jag har på mig idag köpte jag i samma veva som jag träffade min nuvarande tjej. Vi 
jobbade på NK Denim och hade en skön tid. Vi hängde mycket med varandra i butiken och 

hade jättetrevligt. De har ett större värde än sin användbarhet.”

 
4.2.3 Synen på grupptillhörighet och livsstil 

I diskussionen kring om subkulturer och grupptillhörighet så svarade majoriteten till en början 
att de inte klär sig i några speciella jeans för att visa någon form av grupptillhörighet. 
Däremot ansåg de att de påverkas och präglas väldigt starkt hur de klär sig av sin 
umgängeskrets och sin omvärld.

“Nej, jag tror inte jag har någon sådär specifik stilikon. Min omgivning och mina polare är 
min stilikoner”

Det råder skilda meningar bland respondenterna om vad det är som uttryckligen påverkar dem 
i sitt val att klä sig i jeans. En del hävdar att grupptillhörigheten är en bidragande faktor och 
att deras jeansintresse är den gemensamma nämnaren i deras umgängeskrets. 

“Jeansen har dragit oss samman”

“Vi hade inte suttit här om vi inte var intresserade av jeans”

Några respondenter menar att sättet de klär sig i jeans och deras klädstil säger något om dem 
som person. Då oftast kopplat till ett intresse, som amerikansk jeans/workwear och 
popkulturell historia.

“Någon sa åt mig att jag såg ut som en jävla fiskare men då kanske jag tänkte på Burt 
Reynolds i Deliverance. Det är ju Americana det med.”

“Man signalerar ju ut ett budskap med sina jeans”

“Ja, det är klart det är det. Hade jag valt något annat att klä mig i manchester och en 
skinnjacka så hade det på ett annat sätt visa vem jag är. Mina kläder visar ju vem jag är.”

“Det är det jag uppskattar mest. De var jävligt coola i sina jeans i varven och i gruvorna”

Några av respondenterna menar att det inte går att peka på en subkultur utan att ens 
jeansintresse grundar sig i en blandning av flera subkulturer, intressen och livsstilar som 
påverkat dem under deras livstid och deras val av jeans. 
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“Man kan ju springa omkring som en gammal cowboy eller som en gammal gruvarbetare men 
det gör man ju inte, man tar lite smådelar här och där. Det som inspirerar en plockar man.”

“Jag håller med om det Rickard säger. Musiken är väldigt viktig. Jag kan inte säga att jag 
lyssnar på indie och därför bär jag smala jeans. Men lite så är man en lite drömmare till den 
här americanakulturen. Inte att man önskar att man var där men där finns en kärlek till det”

“Om man tittar på den musiken jag lyssnar på, väldigt mycket amerikanskt mycket 
sydstatsrock, mycket Country. Någonstans känner man att f-n att jag inte var i USA på 60-

talet, på Woodstock typ. Man romantiserar. Efter att ha sett Easy Rider för 511 gången. Och 
det tror jag alla här håller med om”

Andra respondenter lyfter fram situationer i deras vardag och liv och hur de vill uppfattas där 
som en faktor till varför de klär sig i jeans eller inte. 

“Det handlar ju om hur man vill porträttera sig själv. Hur man vill uppfattas påverkar 
klädvalen. På jobbet vill jag klä mig stiligt för att det förväntas av mig på grund av att resten 
där ser ut så. Till vardags vill jag klä mig avslappnat kanske för att verka mer avslappnad än 

vad jag egentligen är. Och det är det jag trivs i.”

“Jeans är ju ändå underdelen av kroppen, så de jeans jag väljer att ha på mig säger ju väldigt 
mycket om det sammanhang jag tror jag kommer befinna mig i under dagen”

De flesta respondenter håller med om att grupptillhörighet har en bidragande faktor på ett 
visst plan undermedvetet, men att det inte finns en direkt subkultur som påverkar hur de klär 
sig i jeans. Mer att subkulturer kanske mer var en bidragande faktor när de var yngre.

“Jag har ju funnit detta, jag har valt det. Det här är ju jag. Klart det är en grupptillhörighet”

“Jag kommer ihåg när The Strokes släppte sin första skiva för elva år sedan. Då tyckte jag att 
det var svinsnyggt att de hade sytt upp sina jeans så att hela den höga Converse skorna syntes. 

Då sydde jag upp mina jeans sådär, det blev inte alls lika bra”

“Jag tror att det är mycket ålder. Här är alla 27-28 men om man ser på yngre åldrar då tror jag 
personligen att subkulturer spelar mer roll. Desto äldre man blir får de en mindre roll i sitt liv. 

Hade du frågat mig för 5-10 år sen hade jag sagt att jag ville se ut som en skatare men idag 
måste jag inte se ut som någon annan.”

 

4.2.4 Synen på genuinitet, jeanshistorian och dess påverkan på 
respondenten

Genuinitet är ett ord som respondenterna använder sig av när de skall förklara ett par jeans de 
verkligen tycker om. Vad genuinitet är för respondenterna grundar sig i jeanshistorian. 
Nidbilden av ett par jeans är den som härstammar från den historiska synen på ett par jeans. 
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Respondenternas nidbild är en fem-ficksmodell i rådenim och menar att detta är ett par 
genuina jeans. Andra menar att det finns mycket mer än så i jeanshistorian som präglar dem 
och deras syn på genuinitet. De menar att jeansen är skapade av den amerikanska 
arbetarkulturen på början av 1900-talet och på grund av att dessa formade hur jeansen ser ut 
idag. En respondent sa: 

 “...det är de som har format dagens jeans. De har skrivit till Levi’s och sagt att det här 
  funkar inte. De har skapat jeansen, så är det bara.”

Det fanns de som utvecklade denna tanken och beskrev att de detaljer som finns på jeansen 
har en historisk anknytning och en mening. Denna del tycker respondenterna är viktigt. En 
uttrycker sig: 

“Jeans det finns så mycket bakom. Det finns en anledning till varför en sömn sitter där   den 
sitter. Varför det har gjorts på ett speciellt sätt, problem lösning som man stött på och  som 

man löst under historiens gång. Det finns så mycket bakomliggande varför jeans   ser ut som 
de gör.”

Alla håller med om att detaljers historiska anknytning är av vikt ifall de ser på jeansen som 
genuina eller inte. Vad vissa menar är att en detalj som man får en historia bakom kan skapa 
ett mervärde hos ett par jeans. En respondent förklarar det:

“Det känns genuint eller dyrt. En söm som inte syns men som kommer fram när man   sliter 
på dem. Man ser det ju inte men man vet om det och det kan betyda mycket.”

Jeans är enligt respondenterna ett levande plagg, det berättar en historia och framförallt ändrar 
de sig efter hur respondenterna lever. Den känsla som det här skapar tycker respondenterna är 
ett tecken på ett par genuina jeans. De menar att färdigslitna jeans inte har samma genuinitet 
som ett par otvättade jeans har. De menar även att klassiska modeller har mer genuinitet än 
andra, mycket på grund av den historiska anknytning de har. En respondent förklarar: 

“Det är ju hela ursprunget och nidbilden av ett par jeans, fem fickor och rådenim. Om   man 
ser ett par jeans som är färdigslitna och fina känner man ändå att de inte är lika   genuina. Just 

för att arbetet är gjort åt en.”

En annan drar parallellen till musik och varför han gillar de äldre modellerna på jeans:

 “Vi har pratat genuinitet och tradition. Vad kom först. Om man jämför det med musik så är  
tycker jag alltid att originallåten är bättre än en cover.”

Även i denna frågan spelar dock jeanshistorian in gällande genuinitet menar respondenterna. 
Ett par färdigslitna jeans där slitningen har någon historisk anknytning menar respondenterna 
både att dessa är genuina och ett par jeans de kan tänka sig att bära. En respondent förklarar: 
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“När jag ser något som är förtvättat och det ser äkta, genuint ut då får jag nästan    ännu mer 
ståfräs än av ett par råa jeans”

En annan var inne på samma tema och nämner:

 “Har James Dean gjort det här hålet så är det fan ”the shit” Då kan man gå så långt att   man 
köper dem.”

De flesta håller dock med om att par egenslitna jeans har något mer genuint bakom sig. De 
menar att arbetet som en person har lagt ner för att få fram slitningarna är något 

beundransvärt: 

“Jag kan liksom inte sätta ord på varför jag gillar egenslitna jeans men jag tycker    det är 
fantastiskt vackert. Man känner att en person har jobbat för sina slitningar...”

 
Genuiniteten i ett par jeans är dock inte så enkel som att det bara är den historiska 
anknytningen eller de egenslitna jeansen som någon bär. Urspungsland och värdegrund i 
varumärket har också en påverkan i vad de tycker är genuint. De flesta tar upp varumärken 
som inte har en lång och gedigen historia men nämner dem ändå som genuina, det är då 
främst på grund av den värdegrund som varumärket har eller vilket land de kommer ifrån och 
om detta passar deras syn på genuinitet eller inte. En respondent förklarar: 

 “Det behöver inte vara gammalt utan bara att värdegrunden passar mig som person.”

De menar dock att det är viktigt att dessa värdegrunder som de pratar om skall bygga på vad 
de ser som hantverk. Det är inte så att det behöver finnas något hantverk bakom jeansen 
egentligen men det som jeansen förmedlar skall ändå vara ett hantverk. 

4.2.5 Inköpsbeteende

Samtliga av våra respondenter är överens om att faktorer som passform och kvalitet, vilka 
nämnts flera gånger under intervjun, är väldigt avgörande i köpet av nya jeans också. Vilket 
de ofta återkommer i diskussionen kring köp av nya jeans. 

“Kvaliteten på jeansen,. för mig är det skitviktigt men passformen kommer först”

Andra faktorer som frekvent dyker upp i diskussionen bland våra respondenter kring köpet av 
nya jeans är slitningar på jeans, butik och bekantas påverkan.

“Senaste tiden har jag gått till en butik där en polare jobbar och säger att jag vill ha ett par nya 
jeans. Han ger mig ett par nya jeans och så är det klart”

“För mig är butiken viktig också för mina jeansköp, jag brukar gå till samma butiker och 
handla”

Kvalitet dyker upp frekvent under hela intervjuns gång bland våra respondenter. Vad som är 
kvalitet i jeans upplevs dock olika från respondent till respondent, speciellt i fallet med köp av 
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nya jeans. För några är kvaliteten passformen på jeansen. För andra är det en känsla i 
materialet, dels att det känns skönt eller att det känns slitstarkt medan andra trycker hårt på att  
kvalitet är en tjock rådenim med selvedge. 

“Jag går in och klämmer och känner, känns det bra så tar jag dem. För mig är kvaliteten 
superviktig”

För några är det vissa detaljer på jeansen, likt selvedge, tvättar, speciella nitar, knappar, 
skinnpatches. Dock ses detaljer mer som ett komplement i beslutsprocessen av nya jeans.

“Detaljer kan ge ett mervärde men inte avgörande för köpet”

Historien kring ett märke är inte heller en avgörande faktor vi köp av jeans för våra 
respondenter. De håller samtliga med att de är väldigt intressent att veta ett märkes historia 
eller historien kring en viss jeansdetalj, och det kan ge ett visst mervärde. 

“Inte generellt sätt men om ens egna jeans har någon historisk anknytning. Då kanske man 
gillar dem lite mer. Så sätt kan jeanshistorien vara intressant”

“Märken som har historiken kan leta i sina arkiv och plocka fram tvättar och såna saker och 
göra replikor. Då köper man det av ett helt annat syfte, finns en anledning till allt det här och 

man vet om det. Ett par helt basic tvättade jeans, hålen sitter där av en anledning”

Dock att de inte anser det som någon avgörande faktor i deras val av jeans. Sedan anser några 
att de gärna hade velat höra dessa historier oftare i butik, att de oftast hör de från någon i 
deras umgängeskrets eller genom att de själva tar reda på det.

Märket är en annan faktor som spelar in i köpet av nya jeans bland våra respondenter. Fokus 
ligger således i en uppfattning om ett visst jeansmärkes kvalitet, hur deras märket image 
stämmer överens med ens egen, och ens tidigare erfarenheter av det.

“Det handlar om nidbilden av det märket och deras kvalitetsaspekter. Upplevelsen av märket”

“Märket kan ha en positiv och en negativ bild från början. När man väl början använda 
grejerna så kan man från ett positivt märke få en negativ bild. Till exempel Replay, har ett 

negativt intryck eftersom det de står för inte passar med mig så det är ju en negativ bild. Men 
om det är ett märke jag känner mig mer hemma vid, vad de står för.  Krävs mer av ett märke 

som står för det jag står för mig för att jag ska bli besviken. Ett märke kan passa mig som 
person och innehålla saker som jag gillar. Därav spelar varumärket roll, Det behöver inte vara 

gammalt utan bara att värdegrunden passar mig som person”

Det finns en viss märkeslojalitet bakom respondenternas köpbeslut också. Somliga tycker det 
är intressant med svenska  jeansmärken, och favoriserar dessa i sin köpprocess. Medan andras 
jeansval påverkas av vart det jobbar. 

“Är det ett lokalt märke med en intressant historia så kanske man stödjer dem”
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“Jag jobbar ju som jeanssäljare och därför klär jag mig efter de varumärken vi har där”

“De gånger jag har skaffat ett par nya jeans är beroende på var man är i livet. Vilket företag 
man jobbar för. Vill testa en ny modell, man vet att det är bra kvalitet. Olika på vad som hänt i 

ens liv. Man vill utforska sig i ett märke”

Pris dök upp i diskussionen om faktorer som spelar in vid köp av jeans. Bland våra 
respondenter så var priset inte någon avgörande faktor, men det sågs mer som gräns för hur 
mycket de var villiga att betala för ett par jeans.  Samtliga hamnade någonstans mellan 800 
till 1500 svenska kronor och alla höll med om de köpte dyrare jeans så förväntades en viss 
grad av kvalité. Samtliga påpekade att de aldrig lägger pengar för märkets skull. 

“Ja, för man får ska man betala för så är det lugnt. Det får man ska man betala för, inte mer. 
Vet man den bakomliggande historien så är det okej. Man skall veta vad det är. Vissa märken 

tar mer betalt för design än kvalitet. Jag lägger hellre pengarna på kvalitet än design”

Dock fanns det några vilka skulle kunna tänka sig betala mer för vissa jeans om dessa hade ett 
unikt denim tyg eller var unika på annat sätt.

“En lagrad indigo med en kvalitet från Zimbabwe som en kille hade haft ett par såna i 4 år 
och de var tvättade och inte ett hål på byxorna. Och de var verkligen magiskt nerslitna. Jag 

ville verkligen ha dem, de hade jag kunnat betala ganska mycket för”

Köp och beslutsprocessen ser lite olika ut bland respondenterna. För några är det väldigt 
spontant och en relativt snabb process. Där fokus låg på att fynda ett par riktigt bar jeans på 
reor och outlets..

“Ofta spontanköp, ingen research bakom dem. Ofta är det då på reor eller outlets”

För de flesta andra är beslutsprocessen väldigt utstuderad och lång.  

“Mina är nog ganska utstuderade och välplanerade köp. Sen en lång tid tillbaka. Det kan vara 
en modell, ett märke eller en färg. Jag tittar på nätet och butiker och så innan jag slår till”

“Jag brukar ha en klar bild av hur de jeans jag vill ha ser ut. Sen provar jag en miljard jeans. 
Vad jag söker är beroende på vad jag saknar men sen så provar jag massa och passformen får 

avgöra”

Hur konsumenten insåg att de behövde ett par nya jeans skilde sig väldigt mycket från person 
till person, vissa menade att det var när de gamla gick sönder medan andra menade att då 
lagade man dem ett par gånger tills de inte gick längre. En åsikt som dock präglar dem är när 
de saknar en viss typ av jeans i garderoben börjar de tänka att de behöver ett par nya jeans.  

4.2.7 Övriga intressen som påverkar klädstilen
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Det intresse som respondenterna har, utöver jeans och kläder, som påverkar deras klädval är 
framförallt musikintresset. De flesta drar dessutom paralleller mellan jeans och musik, de 
menar att musiker påverkar deras sätt att klä sig. Detta förklaras genom: 
 

“Freddy Mercury hade alltid jeans och linne och var den coolaste människan jag sett”

Trots att de flesta menar att musiken och musiker är stora inspirationskällor har de flesta 
respondenterna inte en musiksmak utan gillar mycket olika sorters musik. De menar att deras 
musiksmak inte kan förmedlas genom det de klär sig i utan att de istället plockar influenser 
därifrån vilket de blandar med andra inspirationskällor. Dessa kan vara allt ifrån den 
amerikanska arbetarkulturen till dagens samhälle. Det är därför omöjligt att säga att det finns 
ett par intressen som påverkar deras sätt att klä sig då respondenternas svar kring vad de har 
för intressen utöver ett jeansintresse skiljer dem åt. 

Detta grundar sig dock i deras intresse att skapa en självbild och förmedla ut vem de är med 
sina jeans. Intresset som påverkar deras jeansval är framförallt att skapa en personlighet. En 
respondent menar: 

 “Jag vill vara mig själv. Jag vill inte vara som alla andra.”

Ett intresse kring populärkultur i samhället finns dock hos respondenterna och de menar att 
detta har en stor påverkan på deras jeansintresse och stil. Det förklaras genom att de menar att 
de påverkas av dagens samhälle genom mode, kända personer, film men även 
umgängeskretsen. En respondent förklarar det genom:

 “För ett tag sen såg jag först Tom Fords A Single Man, där alla är svinsnygga, alla är snyggt 
klädda och det är snyggt filmat. Då ville jag köpa allt där, ett vitt linne och stoppa   in ett par 

jeans.”

En annan menar att: 

 “Man blandar influenser och det man blir matad av samhället man lever i. Man försöker   
undvika det men det går ju inte. Man tar små godbitar här och var.”

Att umgås med vänner och deras stora inverkan på hur de väljer sina jeans förklaras genom: 

“Mina nära och kära inspirerar mig till att bära jeans. Även mitt yrke. Skulle inte jag bry   mig 
hur mina vänners jeans ser ut skulle jag lika gärna kunna lägga ner.

4.2.8 Jeansnördens kunskap om jeans

De flesta av respondenterna har en gedigen kunskap om jeans. Respondenterna har både 
kunskap om jeanskvaliteter och även om jeanshistoria. En respondent nämner: 
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“...innan stretchkvaliten fanns, så gjorde man en broken twill-jeans för att göra den mer 
elastiskt. Och tar man jeansjackor till exempel så hade man en viss syteknik för att göra det 

mer elastiskt, eller Wrangler som hade gummitråd i ryggen på sina jackor.”

En annan nämner när de diskuterar kvalitet att:

“Många märken är uppsydda på samma ställen, så man vet ju att kvaliteten är helt okej.”

Flera av respondenterna pratar också om detaljer som vittnar om att de kan mycket om jeans. 
De pratar om varför vissa modeller ser ut som de gör idag och hur modellerna utvecklats 
under åren. En av respondenterna nämner att: 

“Grundmodeller som anpassas till nutiden. 101s är en gammal klassiker som gjorts i en ny 
tappning. Samhället i sig formar ett par jeans.”

 De nämner modeller på både byxor och överdelar som är viktiga delar i jeanshistorian och de 
allra flesta vet vad som utmärker bra kvalitet i ett par jeans. En nämner att: 

“Jag lägger märke till det och tittar jättemycket på detaljer efter som jag vet hur jävla svårt att 
få fram det. Allt från whiskers till creses och hur det sitter. Så jag tittar ganska mycket på 

detaljer på folk och i butiker för jag vet hur jävla svårt det är. Mycket är ju handgjort.”

Citatet tyder på en god kunskap inom jeansproduktion, en kunskap som de flesta av  
respondenterna delar till väldigt stor utsträckning. En annan respondent säger i en 
diskussionen kring kvalitet: 

“Tyget i sig för det första. Vad det är för kvalitet på tyget, hur de är vävda, vilken infärgning 
de har. Åt vilket håll de är vävda, hur hårt spunnet garnet är i tyget, allt det där är det som 

bidrar till hur man upplever ett par jeans när man håller dem för första gången, som när man 
jobbar och skall vika ihop dem och det är så tungt och hårt att det blir jobbigt, och inte så där 

slappt och slafsigt som ett par tvättade jeans i tunnare kvalitet.”

En historisk kunskap om jeans, hur de har använts under historien och när jeans blev mode 
finns hos respondenterna. Denna kunskap bygger främst på att många av respondenterna har 
ett arbete inom jeansbranschen. Att de flesta jobbar inom denna branschen menar de är för att 
de alla har ett stort intresse för just jeans och därav något de vill sysselsätta sig med. 

4.2.9 Sammanfattning av jeansnörden

Sammanfattningsvis är jeansnördarna en relativt heterogen grupp. Det finns dock åsikter och 
tankar som är generellt för jeansnördarna. Framförallt gäller det synen på jeans är det dock ett 
par svar som dominerar och dessa  är färgen blå, kvalité, historia, främst amerikansk 
jeanshistoria och klassiska amerikanska jeansmärken. Passform och slitning är uteslutande det 
svar vi får när vi frågar om vad det är som de tänker på först när de ser ett par jeans. Även 
kvalitet är ett återkommande begrepp när de diskuterar jeans, vad kvalitet är för dem skiljer 
sig dock åt. Vissa menar att det är hållbarheten medan andra pratar om känslan av kvalitet. 
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Det här påverkar också jeansnördens inköpsbeteende och hur de väljer ett par nya jeans. När 
behovsidentifieringen sker är olika från person till person hos jeansnördarna. Även vilka 
övriga intressen som påverkar valet av jeans visar jeansnördarnas svar på att de är heterogena 
men ett intresse som påverkar de alla är deras musikintresse.

 I och med diskussionen kring synen på jeans kom jeansnördarna in på detaljer. I den här 
meningen var de uppdelade i vad de tycker om detaljer, de flesta håller dock med om att 
detaljer bör vara smakfulla och relativt små. Gällande hur de ser på ett par perfekta jeans 
skiljer sig svaren åt men de menar ändå att de jeansen inte är mekaniskt förslitna, har en bra 
passform och har en stadkant. Något som de alla menar är de perfekta jeansen är de som 
jeansnördarna har upplevt saker i och då fått ett större värde hos dem då jeansen berättar en 
historia. I diskussionen som fördes kring genuinitet framkommer den historiska kopplingen 
som källan till att kunna kalla ett par jeans genuina. De amerikanska gruvarbetarna och hur de 
klädde sig har en stor påverkan på jeansnördens syn på jeans. 

Vanan att klä sig i ett par jeans och även känslan när de väl har tagit på sig sina jeans menar 
jeansnörden är de två största anledningarna till att de väljer att klä sig i jeans. Funktionaliteten  
är också en stor faktor som spelar in. Jeansnördarna menar att jeans är något som man kan 
bära jämt. De menar att det finns en yttre påverkan till hur de väljer att klä sig men ändå att 
det är något mer än bara rådande trender som får dem att klä sig i jeans. Det är ett plagg som 
de väljer att uttrycka sig själva med. Vad ett par jeans symboliserar för respondenterna skiljer 
sig men de alla förklarar att jeans var mer för dem än bara ett par byxor. En romantisering av 
den amerikanska arbetarkulturen och den amerikanska kulturen i stort är något som de flesta 
menar att jeansen står för och är en del av anledning till att de väljer att klä sig i jeans. 

När det kommer till grupptillhörighet menar gruppen att umgängeskretsen har en stor 
påverkan på hur klär sig men framstår ändå som individer som har valt hur de klär sig själva. 
De menar att jeansen må dra dem samman men att det ändå är ett aktivt val av dem själva att 
klä sig i jeans. 

I nästkommande kapitel kommer vi att analysera jeansnördarnas svar och koppla samman 
deras svar med de teorier vi har presenterat i den teoretiska referensramen för att ge en bra 
bild över vem jeansnörden är.  

5. Analys och tolkning

5.1 Subkultur eller ej

Den information vi fick ut av de fokusgruppsundersökningar som genomfördes kan inte stödja 
den äldre synen på en subkultur. Det finns knappt några drag hos respondenterna tyder på att 
de skulle tillhöra en subkultur. Framförallt finns inte den rigida position som en subkultur 
antas ha hos någon av våra respondenter och det syns tydligt när dessa diskuterar 
grupptillhörighet. Det som enligt den första definitionen av en subkultur menade var 
essentiellt för en sådan var att den skapade uppföringskoder som skiljde sig från den 
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dominerande kulturen. Ett drag som vi inte alls kan hitta hos våra respondenter, tvärtom 
förklarar de vid ett flertal tillfällen att de var starkt influerade av det samhälle som de lever i. 
 
Det här skulle istället då visa på att de var mer likt en subkultur enligt CCCS, läs mer om 
detta under kapitel 3.1.1 “Tidigare forskning kring subkulturer”. Den synen stämmer till en 
viss del in på våra respondenters svar, det ligger dock inget underliggande värderingssystem 
som påverkar och gör att jeansnörden känner en samhörighet med alla som klär sig på ett 
liknande sätt som dem. I grund och botten var CCCS syn på subkulturer att de var en 
motreaktion på den maktfaktor som skulle hålla arbetarklassen nere. Våra respondenters 
politiska åsikter eller klass är inget vi har diskuterat eller ens tagit upp, men det framgår ändå 
inget i den diskussion som vi hade att de skulle ha mycket mer gemensamt än just kärleken 
till kläder och jeans. Den konsekventa, rigida ställning som en subkultur skulle ha en 
medlems liv får inte heller något stöd i empirin. Synsättet är för längesedan frångått och vi 
hittar ingenting hos våra respondenter som gör att vi vill motsätta oss denna frångång. 

Att istället klassificera jeansnörden som en neo-stam skulle vara mer korrekt, läs mer om neo-
stam i kapitel 3.2.2. En jeansnörds stil och val av jeans är något som skiljer dem alla åt, det 
handlar mer om att skapa en självbild än någonting annat. Avståndstagandet från vissa 
grupperingar i samhället tyder ändå på att dessa individer har något gemensamt men det går 
ändå inte att mena att det här skulle vara den enda anledningen till att personerna väljer att klä 
sig i jeans. Som de själva nämner är jeansnörderiet något det har valt själva, något som 
definierar vilka de är. Den självcentrerade bilden stämmer in på definitionen av en neo-stam. 

Det som främst drar gruppen samman var just kärleken till jeans, något som forskning visar 
på är en tydlig bild av vad som fastställer vad en neo-stam är för något. I diskussionen 
framkom att jeansnördarna faktiskt är relativt heterogena förutom just kärleken till jeans.

En jeansnörds stil är något som i en neo-stam inte har något egentligt definierbart ursprung. 
Till viss del fanns ändå ett ursprung i valet av jeans hos jeansnörden. Deras tankar kring de 
genuina jeansen och nidbilden av vad jeans egentligen är tyder på att det finns ett ursprung. 
Dock menar de alla att deras val av jeans var förutom denna nidbild en sammanstrålning av 
olika influenser från samhället omkring dem. Bennet menade att de inte går att någon tydlig 
koppling mellan hur individer klär sig och vilken musiksmak de har. Det är något som väl 
stämmer överens med jeansnördens svar, de vill inte heller klassificera sina kläder som ett 
svar på en viss sorts musik de lyssnar på. Som vi tidigare skrev så finns det influenser av 
musik i deras val av jeans, men även av film, pågående trender och liknande. Det går att tolka 
som att gränsen mellan jeansnörden och samhället i stort är svår att se, om den ens finns. 

Gällande autentiskt medlemskap i en subkultur är det svårt att finna någon koppling till, läs 
mer om detta i kapitlet ”Synen på autenticitet”. De menar att de finns ett ikoniskt bildspråk 
som en individ bör ta till sig i form av en stil för att anses vara jeansintresserad. Detta kan 
kopplas till både personperception och objektsperception, de som tros har slitit in ett par jeans 
själva äger mer autenticitet än de som har på sig ett par jeans vars slitningar är framtagna på 
mekanisk väg. Det ikoniska bildspråket som en person bör ta till sig för att ses som en agerar 
istället för än som är bygger då på om personen själv slitit in jeansen eller ej. Vad våra 
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respondenter säger är ändå att det är svår att veta vare sig en person har slitit in sina jeans 
själv eller ej. Den som har gjort det får dock större respekt inom grupperingen.  

5.2 Konsumentbeteende 

5.2.1 Varför jeansnörden väljer att klä sig i jeans

Den anledning som jeansnörden väljer att benämna varför de bär jeans handlar framför alla 
andra att de tycker att jeans är ett snyggt plagg. Det här är då ett exempel på att de jeansen är 
ett sätt att smycka ut sin kropp vilket nämns som en av de tre huvudanledningarna till 
människor bär kläder, se mer om det i kapitlet “Varför vi bär kläder” . De är alltså till för att 
temporärt uppfylla ett behov av att öka sin egen självbild. De nämner att de anser jeans vara 
ett säkert kort och därav kan man tolka det som att utsmyckning av kroppen är en anledning 
till att de väljer att klä sig i jeans. 

Det finns även funktionella drag i deras sätt att se på varför de bär jeans. De funktionella 
synen på varför människan bär kläder är då att den vill skydda sig mot den miljö den befinner 
sig i. Respondenterna nämner att jeansen största funktion är just att de kan användas lite hur 
som helst och att det inte är ett plagg man behöver vara rädd om. Till viss del går det då att 
koppla deras val av varför de bär jeans till den funktionella synen även om den essentiella 
delen i att kläder skall skydda individen är inget vi kan uttala oss om. Teorin om att vi bär 
kläder för att skylla oss är inget som vi kan se hos respondenterna, vare sig det är något 
explicit eller ej är något som vi med empirin kan svara på jeansnörden tänker på. Jeansnörden 
menar dock att passformen är en viktigt faktor vid val av jeans, det kan tolkas som att 
jeansnörden vill visa upp delar av sin kropp vilket då är motsatsen till den anspråkslösa teorin. 
Främst är ändå anledningen till att jeansnörden klär sig i jeans för att smycka ut sin egen 
kropp.  

5.2.2 Behovsuppfyllelse

Jeansnördens främsta behov vid valet att bära jeans är att förverkliga sig själv, det förklaras 
genom att de vill vara sig själva. Behovet att vara unik är därför starkt hos jeansnörden. Det 
behovet ses som ett medfött behov som alla människor har, se mer om detta under “Behov” 
Att skapa en självbild som de vill förmedla till andra är också ett starkt behov som de har. Ett 
behov av grupptillhörighet kan också identifieras hos jeansnörden. Ser vi på detta ur Maslows 
behovshierarki ser vi att respondenternas behov finns i de högre stegen och de uppfyller flera 
behov på samma gång. Som nämndes i kapitlet om behov är det en del av kritiken mot 
hierarkin, att en produkt skulle kunna uppfylla ett eller flera steg vilket motgår lite av 
grundtanken i teorien. 

5.2.3 Självbild

Behovet att skapa en sjäIvbild är då starkt hos individen. Respondenterna har ett behov att 
förminska det som, enligt teorin, skiljer idealjaget och det faktiska jaget. Det tycker vi oss 
finna i respondenternas svar. En går så långt som att säga att han vill uppfattas mer 
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avslappnad än vad hans faktiska jag är. Det här är då ett bra exempel på respondenternas vilja 
att minska skillnaden.

Att konsumenter väljer varumärken, och i utsträckning plagg som kan kommunicera ut en 
önskvärd självbild är något som vi hittar starkt fäste i respondenternas svar. Det bygger bland 
annat på att de flesta ser sitt val av jeans som något situationsanpassat men också i hur de 
väljer att förklara i varför de bär jeans, de flesta vill förmedla ut någonting med sina jeans och 
det är därför de bär dem. 

5.2.3 Hur de väljer vilka jeans de bär

Jeansen symboliserar olika saker för respondenterna, men vad de menar är att jeans faktiskt 
står för något mer än just ett par byxor. Vi kan då tolka det som att respondenterna använder 
jeansen symboliskt för att kommunicera ut någonting. Jeansen används också som en ikon, de 
jeans de bär vill ju faktiskt efterlikna någonting i deras personlighet. Framförallt genom vilket 
varumärke på jeans de väljer, vissa märken står för något som jeansnörden finner passar dem 
och därav känns de mer rätt för dem. Det här bygger då på vilka attityder de har emot ett 
speciellt varumärke, eller en viss modell av jeans. Den definition av vilka dimensioner som en 
attityd består av hittar vi hos jeansnörden. Deras attityder emot vissa typer av jeans är 
antingen något som de finner tilltalande eller ej är helt uppenbart tankegångar som kommer 
fram i de som sägs i gruppdiskussionerna. 

Det ena sättet att se på hur dessa skapas är att det sker vid varje enskilt tillfälle. Det innebär 
att konsumenten inte har en klar bild i minnet av en attityd gällande ett objekt, i det här fallet 
jeans. Genom respondenternas svar kan vi tydligt se att visa typer av jeans har fått en stämpel 
hos konsumenten. En attityd gällande vissa typer av märken, förtvättade jeans eller otvättade 
jeans finns hos jeansnörden. Att det skulle ha något att göra med de vill minska den negativa 
upplevelsen och maximera rättfärdigandet av ett visst val av jeans har vi dock delvis funnit 
stöd för. Det handlar istället mest om att jeansnörden inte vill bli associerade med en viss typ 
av grupperingar vilket i sig innebär att det mål som den konstruktivistiska synsättet menar att 
attityders främsta funktion är finns hos jeansnörden. 

Att istället se på attitydskapandet hos jeansnörden enligt den funktionella synen ger mer 
relevanta tolkningar. De attityder de har finns i konsumentens minnen och den 
identitetsskapande aspekten i en attityd gällande ett par jeans eller en person i ett visst par 
jeans är något som jeansnörden diskuterar. 

Precis som Kotler (2002) diskuterar menar även jeansnörden att det är svårt att ge ett märke 
eller ett par jeans de har en negativ bild av en andra chans. De menar att det som de par 
jeansen står för är svårt att bortse från. Även om de skulle hitta ett par jeans med önskvärda 
attributer finns ändå attityden gällande varumärket fortfarande kvar. Det stödjer då den 
socialpsykologiska forskningen som menar att det är fler än en attityd som styr deras 
beteende. Kvalitet och passform är de två viktigaste attributen i ett par jeans enligt de flesta av 
våra respondenter. Samtidigt menar de att de varumärken som har en negativ bild hos 
jeansnörden, även om de har  det önskvärda attribut, inte köps just på grund av attityden emot 
varumärket. Ett annat exempel på att det är fler än attityd som styr deras val av jeans är hur de 
ser på detaljer. De alla menar att en detalj som har en historisk mening eller en historia bakom 
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sig gör att attityden gällande jeansen kan bli en annan, samtidigt menar de att bara en detaljs 
värde inte är avgörande för ett inköp. Det här kan då förklaras med att det är flera attityder 
som styr ett beteende.  

5.2.4 Pace syn på produkten och autenticitet

Pace menar att kärnprodukten, det vill säga det behov konsumenten köper från dem är att 
förmedla kundens personliga stil och en passform. Pace menar att det är det här kunden 
eftersträvar att uppnå när de köper deras jeans. Den så kallade faktiska produkten vilket är vad 
produkten faktiskt är. Det finns flera attributer som denna består av, se mer om det här under 
kapitlet “Produkten”. De attribut som Pace säger sig leverera kommer att diskuteras nedan

Den kvalitetsnivå som konsumenten får är enligt företaget hög. De använder sig av 
högkvalitativa material i allt från detaljer till tyger och menar själva att de har ett kvalitetstänk 
i allt de gör. De egenskaper som utmärker företagets jeans är passformen och då den höga 
kvaliteten.

Varumärkesnamnet skall också förmedla genuinitet och står för en gruppering som de anser 
sig vara nära och tycker. Varumärkesnamnet påverkar då också formspråket på jeansen. 
Designmässigt vill Pace Jeans förmedla genuinitet. Deras produkter skall vara så nära som 
originaljeansen som möjligt, vilket då påverkar valet av bland annat denimtyg. Formspråket 
som används är enligt företaget något som skall vara så nära originalet som möjligt men ändå 
passar deras olika konsumenters preferenser. Företaget använder sig främst av otvättade 
kvaliteter för att nå jeansnörden och det det gör då på grund av att de skall kännas autentiskt. 

Pace jeans vill framför allt ses som ett autentiskt jeansföretag och att deras jeans äger någon 
form av autenticitet. Äger deras jeans någon autenticitet? Det här handlar då om den ikoniska 
och den indexikaliska autenticiteten, läs mer i kapitlet “Autentiska produkter”. Främst kan 
deras se deras jeans som att de äger ikonisk autenticitet. Det är då beroende på att deras jeans 
har en historisk anknytning, men beroende på att deras jeans faktiskt är en replika av 
historiska jeansmodeller måste de ändå ses som att de äger ikonisk autenticitet. Detsamma 
gäller alla detaljer på jeansen, bakfickestickningen är hämtad från en bil med historisk 
anknytning. Det gäller även gäller formgivningen på den översta knappen. Det indexikaliska 
synsättet går därför inte att koppla till deras produkter beroende på att deras produkter inte 
egentligen har någon historisk anknytning utan mer får ses som replikor på modeller och 
detaljer hämtade ur historien. 

5.2.5 Jeansnördens syn på produkten och dess autenticitet

Vad är det för behov som jeansnörden i vår undersökning vill ha i en produkt? Vad ser de som 
autentiskt? 

Kärnan i det som jeansnörden söker i en produkt som skall uppfylla ett behov av att uttrycka 
sin personlighet, höja sin egen självbild och skapa någon form av grupptillhörighet med sina 
jeans. 
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Jeansnördens preferenser och det de vill att ett par jeans skall leverera ur ett kvalitetssyfte är 
att jeansen skall hålla länge men det skall även vara en känsla av kvalitet. Designmässigt vill 
jeansnörden ha en minimalistisk fem-ficksmodell med en bra passform. Helst skall modellen 
vara otvättad, men en modell som har en naturlig mekanisk slitning kan också vara av 
intresse. Det bygger på att jeansnörden anser dessa vara mest genuint. Detaljers värde låg inte 
i utsmyckningen så mycket som känslan av autenticitet dem gav jeansen hos jeansnörden. Det 
som anses genuint är hos jeansnörden, vare sig det rör kvalitet, passform eller detaljer, oftast 
starkt kopplat till jeanshistoria. Att en jeansmodell är en replika av en Levi’s 501:a från 1965 
till exempel. Eller att myntfickan sitter där den sitter för att mynt ersatte guld som valuta i 
slutet av 1800-talet. Dock förutsätter det här upplevda värdet kring genuinitet för jeansnörden, 
en viss förkunskap kring jeanshistoria och jeansproduktion. Amerikansk historia kring 
popkultur och arbetarkultur  nämns i koppling till upplevt värde av genuinitet. Här förutsätts 
också en viss grad av kunskap för det upplevda värdet. 

Kundens syn på ett autentiska jeans är en blandning av indexikalitet och ett ikoniskt synsätt. 
Jeansnörden framhäver att jeansmodellerna de anser vara autentiska har en historisk 
anknytning, de vill ha modeller som är influerade eller en replika på en tidigare modell. De 
anser även att det som är genuint i ett par jeans är det som den som bär jeansen format, vilka 
slitningar den har fått fram exempelvis. Det här tyder då på att ett par egenslitna jeans har 
indexikalitet för jeansnörden samtidigt som de även äger ikonisk autenticitet eftersom den 
önskvärda modellen är en replika på en tidigare modell. 

Perception är något som påverkar en individs uppfattning om något är autentiskt eller ej. De 
egenslitna jeansen och det som perceptionen ger jeansnörden är ett exempel på detta. Som vi 
tidigare diskuterat är ett par egenslitna jeans mer autentiska än ett par som är förtvättade och 
därmed slitna på mekanisk väg. 

6. Slutsatser

I vår slutsatsanalys nämner vi begreppet jeansnörd när vi förtydligar våra slutsatser. Dock är 
våra resultat bara representativa för de jeansnördar vi har intervjuat och kan inte svara för hela 
populationen jeansnördar. Dock för att förenkla meningsflödet för läsaren, så väljer vi därför 
att skriva ordet jeansnörd, istället för jeansnörden i vår undersökning.

6.1 Hur ser jeansnörden ut? 

Vi menar att jeansnörden inte kan klassificeras som en subkultur. Istället vill vi välja att kalla 
dem för en neo-stam då det sättet att se på en ungdomskultur passar bättre in på jeansnördens 
sätt att se på sig själva. Det finns inte heller någon speciellt synlig gräns mellan kulturen och 
det samhälle som jeansnörden lever i utan snarare är jeansnörden väldigt påverkade av dess 
omgivning både i och utanför gruppering. Av det här kan vi då dra slutsatsen att jeansnörden 
inte befinner sig i någon subkultur. Sitt val att klä sig jeans gör jeansnörden baserat på ett 
behov att passa in i denna gruppering, dock kan vi inte se något i empirin som tyder på att 
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deras grupptillhörighet inte kan komma att förändras beroende på vilka de umgås med. 
Förutom förmedlingen av grupptillhörighet kan vi dra slutsatsen att jeansnördens önskan om 
att förmedla sin personlighet och öka sin egen självbild mot idealjaget är de faktorer som 
främst påverkar jeansnördens val att klä sig i jeans. 

Vi kan se att jeansnörden har god insikt i jeanshistoria och jeansproduktion. Kunskapen är 
resultatet av deras intresse för jeans och att ambition att vilja veta mer om jeanshistoria och 
jeansproduktion. Desto djupare detta intresse blir desto större blir deras kunskap om 
jeanshistoria och jeansproduktion. Utöver det kan vi urskilja att graden kunskap av 
jeanshistoria och jeansproduktion bidrar till upplevd känsla av genuinitet. Desto större 
kunskap desto större upplevd känsla av genuinitet på jeans. 

När det gäller känsla av genuinitet hos jeans kopplat till amerikansk populärkultur och 
arbetarkultur så går dessa hand i hand med jeanshistorian och de skiljs sällan åt. Där upplevt 
värde baseras på graden av kunskap. 

Det vi kan se hos jeansnörden är att  jeans är den tydligaste symbolen för amerikansk 
populärhistoria och arbetarkulturhistoria, främst då jeansmärkena Levi´s, Lee och Wrangler/
Blue Bell. Inte för vad dessa märken symbolisera idag utan för dess betydelse historiskt sätt 
inom arbetar- och populär-kulturhistoria. Den här symboliken ger ett värde av genuinitet hos 
jeansnörden. För att uppnå samma känsla av genuinitet hos jeansnörden i ett annat 
jeansmärke, krävs det att det görs replikor av klassiska modeller hos de märkena. Eller att ett 
annat märke influeras av vissa detaljer på klassiska modeller hos de märkena.

Det innebär att jeansnördens syn på autenticitet bygger på både på indexikalitet och det 
ikoniska i ett par jeans. Den kunskap som jeansnörden har gör att dennes perception bygger 
till stor del på detta. Attityder kring modeller och varumärken bygger därav på ett funktionellt 
attitydskapande. Därav är deras attityder relativt svåra att påverka. Vi kan därför dra slutsatsen 
att jeansföretag som vill nå denna kund bör ändra sina produkter utefter jeansnörden istället 
för att ändra på jeansnördens attityd. 

6.1.1 Inköpsprocess för jeansnörden
För att på ett enkelt sätt påvisa jeansnördens uppfattning om jeans mynnar slutsatsen ut i en 
inköpsprocess som fångar de mest karaktäristiska dragen hos jeansnörden.

Behovsidentifiering

En jeansnörds behovsidentifiering uppstår när denne finner att deras gamla jeans är söndriga 
eller att de saknar en viss modell eller tvätt i garderoben. En tidsaspekt på när det här skulle 
ske är omöjligt att dra några slutsatser kring då det är helt individuellt vad de anser som ett 
par söndriga jeans. Slutsatsen vi kan dra är dock att jeansnördens behovsidentifiering sker när 
denne saknar en modell i sin garderob. 

 Informationssökning
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Informationssökningsprocessen hos jeansnörden sker främst på kontinuerlig basis, denne 
strävar efter att ha stor kunskap inom jeansområdet. De nämner dock alla att vänners 
uppfattning och upplevelser har stor påverkan på hur de ser på ett par jeans, vissa nämner 
dock att spontanköp är vanliga och där inköpsprocessen går relativt fort och utan någon form 
av informationssökning. Den generella bilden av jeansnörden är dock att det sker en stor 
informationssökning där de olika attribut, som kommer att diskuteras senare, letas efter. De 
externa källor som används är ofta umgängeskretsen. Umgängeskretsen åsikter kring en 
jeansmodell eller ett speciellt varumärke är viktigt. Den externa informationssökningen har då 
stor påverkan på konsumenten. Det här bygger då på att jeansnörden har ett behov en 
grupptillhörighet och vill därför välja modeller med attribut som anses tilltalande inom 
grupperingen.

Även den interna informationssökningen påverkar jeansnördens val av jeans. Som vi nämner 
innan har jeansnörden format attityder kring vissa modeller och varumärken som är 
önskvärda, vilket bland annat bygger på tidigare erfarenheter av dessa modeller eller 
varumärket men även jeansnördens kunskap om jeans.

Utvärdering av alternativ 

Utvärderingen av jeansalternativ sker på ett antal olika basis. Vad som är generellt för 
jeansnörden är att passform och kvalitet är de två huvudfaktorerna som spelar in på 
jeansnördens val av jeans. De modeller som jeansnörden kan tänka sig är de som bygger på 
eller är influerade av historiskt anknutna modeller som då har större Autenticitet hos 
jeansnörden.  

Efterköpsbeteende

Vi kan se att jeansnörden gärna köper ett märke eller en typ av modell eller kvalitet de har 
haft goda erfarenheter av tidigare. Det utmärker sig starkast i att de bär dessa jeans 
uteslutande dagligen och att nästa köp gärna faller på samma märke eller samma typ av 
modell eller kvalitet. Vi kan även urskilja en viss märkeslojalitet baserat på personliga 
erfarenheter. Utöver det så delar jeansnörden gärna med sig av sina goda erfarenheter och 
kunskaper kring ett par jeans det nyligen införskaffat, eller en viss ny kunskap kring en detalj 
på ett par jeans de lärt sig. Trots sin märkeslojalitet så är jeansnörden inte främmande för att 
testa nytt inom ramen för vissa kvalitets- och passformsaspekter.

6.2 Stämmer Pace Jeans bild?

De slutsatser vi kan dra om hur väl Pace Jeans bild av jeansnörden och hur denne faktiskt ser 
ut är att deras bild till en viss del stämmer. Främst gäller det här på produktnivå, både 
företaget och jeansnörden värderar kvalitet och en bra passform. Det här kommer att 
diskuteras vidare längre ner. 
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Pace Jeans väljer att rubricera jeansnörden som en subkultur. Vad som Pace menar är att 
gruppen har en liknande, utstakad stil som och att det bygger på att deras intressen är 
homogena och därmed inte skiljer sig åt. Ur den empiriska data vi har fått fram drar vi 
slutsatsen att denna rubricering inte stämmer. Jeansnördens intressen är heterogena, förutom 
på den punkt att de alla delar ett jeansintresse. Självklart finns det intressen denne delar likt 
intresset kring jeanshistoria och jeansproduktion, dock kan vi inte dra slutsatsen att det här 
enbart skulle påverka deras klädstil och än mer livstid. 

Pace Jeans menar att jeansnörden inte är limiterad till en subkultur utan att den kan finnas i 
olika grupperingar men där jeansintresset alltid håller kvar denna i jeansnördssubkulturen i 
vilken den hoppar in och ur i. Det här stämmer delvis med vår syn på jeansnörden, att denne 
har olika intressen och där jeansintresset är ett av många drivande. Dock stämmer inte synen 
på att denne väljer att temporärt släppa sitt jeansintressen. Snarare så anser vi att utifrån vår 
undersökning, att jeansnörden hoppar mellan olika intressen under sitt liv men håller fast vid 
sitt intresse för jeans.

Pace Jeans menar att jeansnörden har stor kunskap kring jeans och har en kritiskt inställning 
till olika jeans. Baserat på den empiriska datan om jeansnörden anser vi att det här är något 
som stämmer väl överens med jeansnörden. Även det faktum att jeansnörden söker efter 
produkter som den vanliga konsumenten inte gör vilket Pace menar att jeansnörden gör drar 
vi slutsatsen denna syn på jeansnörden stämmer. 

På Pace Jeans syn på att jeansnörden är en person i 20-25 årsåldern kan vi inte dra några 
slutsatser utifrån vår undersökning att den stämmer, förutom att de vi valde att undersöka var 
inom detta åldersspann. Men empirin visar att varför de valt just jeans som sin klädstil så 
stämmer den överens med Pace Jeans syn, att det är i runt 20-årsåldern jeansnörden utvecklat 
sin personlighet och sin syn på hur han vill klä sig. 

Företaget menar att det sker en dialog mellan jeansnörden och Pace och att de påverkar 
varandra, huruvida detta stämmer eller ej kan vi inte dra någon slutsats kring. Vad vi kan säga 
är att Pace Jeans produkter väl stämmer överens med de preferenser  som jeansnörden har 
vilket då i sin tyder på att Pace är lyhörda efter jeansnördens krav. Det märks tydligt då 
företagets passforms- och kvalitetsfokus är något som en jeansnörd eftersträvar i ett par jeans. 
Ur kvalitetshänsyn säger sig Pace använda sig av uteslutande japansk denim i deras otvättade 
jeans. Företaget menar att de har ett kvalitetstänk i allt de gör, även fickpåsen och den översta 
knappen är tillverkade i material som är utvalda för att hålla länge. Ser vi på hur jeansnörden 
utvärderar kvalitet är hållbarhet en av de två faktorer som värderas. Det innebär då att Paces 
jeans har den kvalitet som nörden eftersträvar. Första intrycket av ett par jeans kvalitet, det 
vill säga den upplevda kvaliteten menar jeansnörden är den andra faktorn som påverkar 
kvalitet och där blandar nörden in bland annat passform som en viktig aspekt ifall ett par jeans 
har bra kvalitet eller ej. Pace Jeans fokuserar på att leverera en bra passform till kunden. Vi 
kan då dra slutsatsen att de produkter som Pace tillhandahåller stämmer med det som 
jeansnörden söker i ett par jeans, både ur den faktiska kvaliteten och den upplevda.  

Jeansnördens syn på att jeans historiskt sett symboliserar en rebellkultur, exempelvis är James 
Dean en återkommande person i diskussionen kring jeans. Vi kan därför dra slutsatsen att vad 
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jeans symboliserar stämmer överens med det som Pace vill förmedla då även företaget drar 
paralleller mellan den delen av jeanshistorian och vad de vill förmedla med sina jeans. 
Fortsätter vi det  här resonemanget gällande autenticitet kan vi se att Pace syn och då hur 
deras jeans ser ut kan vi dra slutsatsen att Pace och jeansnörden ser Autenticitet på samma 
sätt. Det kan bland annat förklaras genom att deras modeller ofta har en historisk anknytning 
och att de använder sig av material som jeansnörden ser som autentiska ur ett historiskt 
perspektiv.

Pace vill lyfta fram detaljer som någonting viktigt, de anser att en detalj måste förmedla 
någonting vilket alla deras detaljer faktiskt gör. De menar att de har laddat alla deras detaljer 
med en mening, från bakfickestickning till utformningen på knappen. Det här är något som en 
jeansnörd uppskattar och de anser att detaljer bör ha någon bakomliggande anledning. En 
historia bakom en detalj skapar mervärde för jeansnörden. Därav kan vi dra slutsatsen att 
deras synsätt på både detaljer och autenticitet stämmer väl överens. 

7. Avslutande diskussion

I vår undersökning kom vi fram till att jeansnörden inte har någon tydlig utstakad stil eller 
gemensam intressebas, utöver jeans. Vilket däremot Pace Jeans ansåg, dock kan vi inte styrka 
att vår syn på jeansnörden är korrekt med tanke på den begränsade studien vi genomfört. 
Dock finner vi det intressant att Pace Jeans syn på sin kund har mer likheter med vår syn på 
jeansnörden, än vad Pace Jeans syn på jeansnörden har med jeansnörden i vår undersökning. 

Att Pace Jeans kund och vår jeansnörd, är en person som eftersträvar kvalitet och passform, 
han är en person som söker det som den vanliga jeanskonsumenten inte gör och att den har 
flera intressen vid sidan av sitt jeansintresse, det är en person som värderar sina jeans väldigt 
högt, en livsnjutare med en utpräglad nördstämpel kring vissa saker. Kanske är jeansnörden 
inget mer än en person som faktiskt bara älskar jeans likt en person som är en vinkännare. 
Han kanske uppskattar musik eller konst. Det är ingen subkultur utan bara en passion, ett 
intresse och något som ger ett visst mervärde i livet. Detta kan vara en sak att utröna mer 
kring, att genomföra vidare forskning. Hur utmärker sig ett extremt jeansintresse?
Det som inte stämmer med Pace syn på jeansnörden och vilken den faktiskt är handlar främst 
om att Pace håller fast vid att jeansnörden är en subkultur. Detta är inte fallet utan det finns 
otaliga andra influenser som för jeansnörden är viktigare än just att vara fast vid en grupp. 
Samhällets påverkan på jeansnörden är en faktor som är större än vad vi först trodde i 
inledningsfasen av studien. Jeansbyxan kommer alltid att finnas i respondenternas garderob, 
men vilka modeller som finns kommer däremot att skilja sig vilket då ett företag likt Pace bör 
ha i åtanke. 

Eftersom vi i vår undersökning inte kunde se att jeansnörden tillhörde någon utpräglad 
subkultur, eller att jeansintresset för den delen ens skulle kunna karaktäriseras som en 
subkultur. Utan mer att jeansnörden hade olika intressen och livsstilar, vilka påverkade honom 
i olika skeden i livet. Dock menade många jeansnördar i undersökningen att det fanns 
subkulturer, vilka somliga av dem hade figurerat i när de var yngre, vilka hade utpräglade 
jeans som ett viktigt attribut i denna subkultur. Exempel på dessa subkulturer vilka dök upp 
under intervjuerna var Rockabilly-, Skate- eller Indie-subkulturen. Där en viss typ av jeans 
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ses som en uniform för dessa subkulturer. Att studera jeansens betydelse i dessa subkulturer 
hade varit intressant som framtida forskning, för att se om det faktiskt finns en tydlig koppling 
mellan jeans och subkultur. 

Undersökningen kunde vi inte se att jeansnörden är en eller är kopplad till en tydlig subkultur, 
det här leder till frågan om jeansnörden överhuvudtaget är en subkultur? Eller om det idag 
finns någon tydlig gräns för när ett intresse kan klassas som en subkultur? Vi kunde se att 
vissa av våra respondenter hade ett gediget intresse för jeans och att det intresset präglar 
större dagens av deras liv, oavsett om det är kopplat till jobbet eller fritiden. Dessutom med 
tanke på all de otaliga jeansnördar runt om i världen vilka har ett liknande intresse som de vi 
intervjuade borde ge en fingervisning på en viss global jeansnördsföreteelse. Dock saknas det 
relevant data för att styrka denna tes. Dock kan vi anta att de finns fler eftersom vi genom vår 
studie, den teorin vi läst och de personer och berättelser vi kommit i kontakt med pekar på att 
det finns personer i världen som ser sig själva eller av andra som jeansnördar. Det skulle vara 
intressant att se hur många som klassificerar sig som jeansnördar i Sverige. 

Jeansnörden kan enligt oss ändå klassificeras som en viss form av subkultur, trots att 
jeansnörden saknar flera typiska klassiska tillhörighetsegenskaper för att kunna klassificeras 
som subkultur. Eftersom åtminstone de jeansnördar vi intervjuade själva sa att de kunde 
identifiera en annan jeansnörd om han eller hon skulle gå på stan. Mer kunde vi se att det 
finns vissa egenskaper som en person måste uppfylla för att klassas som jeansnörd, till 
exempel förkärleken till amerikansk populärhistoria och den amerikanska jeans och 
arbetarkulturhistorien. Vi såg fler egenskaper för att klassificeras som jeansnörd i vår 
undersökning, till exempel att en jeansnörd nästan uteslutande klär sig i rådenim med 
selvedge i en klassisk modell, likt Levi’s 501:or från valfri årsmodell innan 70-talet. Eller att 
jeansnörden tillskillnad från övriga textil och modebranschen inte använder inhemska ord och 
termer för  jeans och jeanstillbehör, utan enbart de amerikanska orden när de pratar om jeans. 
Ett exempel på att jeansnörden är en subkultur är det faktum att en jeansnörd från USA och en 
jeansnörd från Japan skulle både kunna se varandra på en öppen gata och kunna identifiera 
varandra direkt, eftersom de har samma klädkodex. De skulle sedan kunna kommunicera med 
varandra eftersom de har samma grundvärden och terminologi när det kommer till jeans. 
Däremot skulle antagligen deras övriga intressen och livsstilar skilja sig åt markant. 

Det finns kopplingar mellan jeansnörden och andra subkulturer likt rockabilly och kustom. 
Kopplingen mellan dessa är amerikanska råa jeans. Dock skiljer sig jeansnörden och 
rockabilly/kustom-subkulturerna åt väsentligt. Likt jeansnörden så är americana och råa jeans 
gemensamt för alla tre subkulturer. Däremot är en rockabilly-subkulturens gemensamma 
intresse inte jeans utan rockabillymusikgenren från 50-talet. Där deras klädkodex för den här 
subkulturen är amerikanska 50-talskläder och inte nödvändigtvis enbart jeans. Likadant för 
Kustom-subkulturen, deras huvudintresse är de amerikanska bilarna från 40-70-tal, där råa 
amerikanska jeans likt rockabillyns är en av många klädkodex. Dessa två subkulturer har 
funnits en längre tid än jeansnörden och dessa två subkulturer samlas vid flera värdegrunder. 
Jeansnörden som subkultur har bara en värdegrund och det är jeans från valfri tidsepok i 
amerikansk historia fram till 70-talet. Däremot kan jeansnörden även sträcka sig till inhemska 
märken och andra utländska märken så länge dessa eftersträvar originalitet och en likhet till 
välkända modeller av klassiska amerikanska jeansmärken. Till exempel att ett svenskt 
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jeansmärke som Pace Jeans har stor trovärdighet som jeansmärke bland jeansnördar, inte 
enbart i Sverige men även utanför Sveriges gränser.

Utöver det här är frågan också vad är det som avgör vem som är en jeansnörd eller inte. Vi har 
utgått från vår egen syn och Pace Jeans syn på jeansnörden, och den teori vi läst om 
jeanshistoria. I vår undersökning sa många av våra respondenter att italienska jeans är skit och 
kan inte klassas som något av värde. Däremot kanske en person som är väldigt inne i 
italienska jeans se sig själv som jeansnörd. Den stora problematiken är att det inte finns en 
tydlig definition av vad en jeansnörd är i någon litteratur. Därför är det kanske fel att 
kategorisera jeansintresset efter vår syn på jeansnörden. Däremot finns de en väsentlig 
skillnad mellan en jeansnörd av amerikanska originaljeans och en som föredrar italienska 
jeans. De delar båda på värdegrunder som märken, kvalité och passform. Dock sträcker sig en 
jeansnörd steget längre med att detaljer, produktionssätt och jeansens historiska värde spelar 
stor roll. Det handlar således mer om att bara bära plagget för en jeansnörd, tillskillnad från en  
jeansnörd av italienska jeans. Dock har vi inga belägg för det här men det är något som också 
hade varit intressant att utforska vidare.  
 
Om jeansnördens egenskaper räcker för att titulera sig som subkultur är oklart. Det skulle 
behöva gå längre tid och utforskas djupare för att med säkerhet kunna säga om det är en 
subkultur. Det är svårt att sia om det är en modetrend eller något varaktigt. Även om 
jeansentusiaster funnit en längre tid så är det här i Sverige åtminstone en relativt ny företeelse. 
Det här hade varit intressant att följa upp om några år och se hur dessa personer vi intervjuat 
förändrats, och framförallt hur deras syn på jeans ser ut då. Dock avviker det lite från vårt 
syfte. 

Vi anser dock att jeansnörden existerar utifrån vår undersökning. Dock är frågan vem som 
avgör vad som är en subkultur intressant. Är det personerna likt jeansnördarna själva som 
avgör om de tillhör en subkultur? Eller är det deras omvärld som definierar dem som en 
subkultur. Det här är inte glasklart men det kanske finns en tröskel där jeansnördens syn på 
sig själv och omvärldens syn på han eller hon möts som i begreppet jeansnörd. Fast om nu 
jeansnörden bara är en långvarigare modetrend och ett intresse som mer och mer definieras 
som en klädstil än en livsstil, likt vilka klädstilar som helst. Då borde den den tillslut bli 
mainstream. Sedan 60-talet har jeans alltid varit mainstream. Dock under de senaste tre åren 
har vi sett en ökning av plagg i denim inom alla segment av modevärlden. Denim har varit lite 
på tapeten och fler och fler klädmärken har fokuserat på original-jeansmodeller och klassiska 
tvättar. Så är jeansnörden en varaktig subkultur eller bara en modefluga. Det återstår att se.  

Den jeansnörd vi har identifierat kan inte generaliseras över den totala populationen 
jeansnördar. Det här bygger främst på att vårt urval är relativt litet och kan därmed omöjligt 
representera den totala populationen jeansnördar. Samtidigt menar vi i att den förståelse kring 
den jeansnörd vi har identifierat är de intressen som dessa har heterogena. En större studie 
kanske inte skulle kunna ge något bättre svar än vad vi kom fram till. Problematiken med 
jeansnörden är att identifiera några tydliga egenskaper som karaktäriserar denne. Den enda 
tendens som går att identifiera hos vår jeansnörd är det jeansintresse som de alla delar. Det här 
gör att det är svårt att göra populationen jeansnördar ännu tydligare för att få en mer homogen 
bild. Dock kan vi i vår studie och den jeansnörd vi har identifierat, visa på vissa egenskaper 
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som präglar dennes jeansintresse och vad denne eftersträvar i ett par jeans. Vi vill därav mena 
att vår studie är av intresse för ett nischat jeansföretag likt Pace då vi fann att deras syn inte 
riktigt stämde överens med den jeansnörd vi identifierade. Pace bör minska vikten vid 
begreppet subkultur, vi har identifierat att det är en vanföreställning att jeansnörden skulle 
befinna sig i någon sådan grupp. Istället bör företaget fortsättningsvis framhäva sina 
kunskaper inom jeansproduktion. De bör trycka på att den kvalitet och den passform som 
deras jeans har då dessa attribut är något som jeansnörden ser som viktiga. 
Vi har utifrån vår studie sett att historia kring ett jeansmärke eller detaljer inte är någon 
avgörande faktor i val av jeans, utan mer ses som ett mervärde för jeansnörden vid dennes val 
av jeans. Vissa av jeansnördarna tog aktivt reda på historien kring ett jeansmärke, modeller 
eller detaljer. Fast de flesta gjorde det inte, de fick denna kunskap av vänner, säljare eller 
kollegor. Vad vi inte kan styrka från från undersökning är vikten av “storytelling” bland våra 
jeansnördar, eftersom många av dessa blandade ihop den diskussionen med jeanshistoria som 
ett separat ämne frikopplat från själva produkten eller märket. Däremot såg vi att samtliga 
jeansnördar var intresserade av storytelling, bara att de sällan fick chansen att höra de när de 
skulle köpa ett par nya jeans i butik eller konfronterades med ett nytt jeansmärke. Pace Jeans 
har lagt stort fokus kring just storytellingen kring företagets ursprung och hur den är kopplad 
till deras syn på jeans och originalitet. Att varje detalj på Pace Jeans symboliserar något, har 
en historia. Även det här för att öka autenticiteten kring hela produkten. Pace Jeans bör då bli 
bättre på att förmedla ut denna storytelling. Mervärdet i ett par jeans för jeansnörden öka 
vilket i sin tur skulle kunna leda till att försäljningen ökar. Eftersom jeansnörden skulle 
uppfatta företaget som mer autentiskt skulle leda till lojaliteten till Pace skulle öka. Det skulle 
vara intressant att utforska, hur når man bäst ut med denna typ av storytelling till 
jeansnörden? En marknadsföringsundersökning som visar på vilka typer av kommunikation 
som konsumenten anser vara trovärdiga, handlar det om att öka kunskapen hos säljare i 
butiker som säljer Pace eller bör den största delen av denna förmedling ligga hos Pace själva?
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