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ABSTRACT 
The struggle for the customer has become a priority for the fashion industries 
considering that it is the customers’ willing to shop that guarantees their 
continuous survival on today’s competitive market. To keep the customer happy 
and satisfied, should be their priority as this leads to an economic advantage 
since the customer becomes the companies strongest allay with help of the so 
called “word of mouth” effect. The positive response is then transmitted from 
the customer, acting as a spokes- person for the company. It is therefore in the 
company’s interest to investigate and find out the actual attitudes and opinions 
so that the company may become more customer oriented and competitive. 

Zara and H & M are today two big fashion industries with similar products, 
price friendly and accessible fashion clothes. They act on the same market and 
their latest annual reports place the two companies as leaders in their business. 

By performing a quality and quantity interview investigation with the above 
mentioned companies customers I will display the actual attitudes and opinions 
of these customers in Gothenburg and Madrid with the purpose to answer the 
reports question may an H & M customer and Zara customer be the same 
customer?  

The results of the investigation show that there are some general similarities and 
differences among the areas, price and design. Zara customers see the company 
as “middle class” and “sophisticated” while H & M customers think of the 
company’s garments as “cheap” and “youthful”.  

The answer to this reports lead question with the analyzing of the empirical 
material and information reveals that there is a better possibility that a Zara 
customer is an H & M customer and vice versa but it’s very unlikely that a Zara 
customer with high financial mien shops in H & M in Madrid, this may 
although be the case in Gothenburg. 

 

Keywords: brand loyalty, attitudes, preferences, active customer, needs, 
motivation, social culture factors 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SAMMANFATTNING 

Kampen om kunderna har blivit en prioritering för modeföretagen eftersom det 
är kundernas köpvillighet som garanterar modeföretagens fortsatta överlevnad 
på dagens kompetitiva marknad. Att hålla kunden glad och nöjd, innebär en 
ekonomisk fördel eftersom kunden blir företagets starkaste allierad med hjälp av 
den så kallade ”Word of Mouth” effekten.  Det positiva gensvaret förmedlas 
vidare av kunden som agerar som talesperson åt företagen. Det är därför i 
företagens intresse att ta reda på aktuella kundattityder och åsikter för att 
följaktligen bli ännu mer kundorienterade och kompetitiva. 

Zara och H & M är idag två stora modeföretag med liknande sortiment och 
prisförmånliga tillgängliga modekläder. De agerar på samma marknad och deras 
senaste årsredovisningar positionerar de två som ledande inom branschen.  

Genom att genomföra en kvalitativ och kvantitativ intervjuundersökning med 
ovan nämnda företagskunder vill jag förmedla de attityder och åsikter som idag 
existerar i Göteborg och Madrid samt ge svar på om huruvida en H & M och en 
Zarakund verkligen kan vara samma kund? 

Undersökningens resultat visar att det i huvuddrag finns vissa förkommande 
generella likheter samt skillnader inom sakområdena, pris och design. Zaras 
kunder ansåg företaget var av medelklass och sofistikerat medan H & M-
kunderna ansåg att företagets plagg var billiga och ungdomliga. 

Svaret på huvudfrågan enligt det insamlade empiriska materialet och 
analyseringen av informationen talar om att det finns en bättre chans att en 
Zarakund är en H & M kund i Göteborg och vice versa men att det nästan är 
uteslutande att en Zarakund med hög köpkraft handlar H & M i Madrid. Det kan 
dock mycket väl förekomma i Göteborg.  
 
 
Nyckelord: märkeslojalitet, attityder, preferenser, aktiv kund, behov, 
motivation, sociokulturella faktorer  
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1 INLEDNING 
 
Företagens levnadsbröd är att kunna på bästa möjliga sätt kunna presentera en produkt 
som kan tillfredställa flera kunders behov. Ofta genomförs det genom att företaget 
förmedlar att produkten har värde, egenskaper som differentierar produkten från 
konkurrenternas. Företagen vill förmedla kunden att just deras produkter är bästa, de mest 
säregna som ej går att hitta någon annanstans än just i företagets butik. (Bruzelius, 
Skärvad 2004 s 118) 

H & M och Zara är på grund av deras status inom modebranschen, världsledande och 
deras försäljningssiffror gör dem till konkurrenter.  På frågan om vilket varumärke som är 
bäst kan ju kunden svara olika, eftersom varje kunds smak är lika personlig, går det inte 
att på rak hand bestämma vilket företag som har de bästa och snyggaste kläderna osv. 
(Bruzelius, Skärvad 2004 s 115 f) 

Fenomenet Zara har sedan det grundades 1988 fått stor uppmärksamhet i pressen, så stor 
att företaget till och med har en bok uppkallad efter sig som heter ”El modelo de negocio 
de Inditex”. I den spanska nationella tidningen ”El Pais” kunde läsarna juni 2007 
informera sig om att företaget förra året hade en försäljning på 5 666 miljoner euros, med 
en marginal nettoinkomst på 1002 miljoner.  (El Pais 2007-06-26) 
  

I år tog en artikel upp att varumärket H & M är värt 10,4 miljarder euro, eller drygt 97 
miljarder kronor i detaljhandelssektorn.  I samma artikel så går det att läsa att 
konkurrenten Zara finns ”bara” på sjätte plats på listan. (Affärsvärlden 2008-04-10)  

Försäljningssiffror har en tendens att användas som skydd, när företagen inte vet vad 
kunden vill ha. De vill få oss kunder att tro att när försäljningen går bra så betyder det att 
kunden är glad och nöjd med företagens sortiment och är därmed en trogen nöjd kund.  
Jag vill med den här rapporten ge en mer djupingående bild av vad kunden egentligen 
tycker, utan att ta hjälp av försäljningssiffror -statisk som ibland kan förvanskas till att 
presentera något som det inte alls är. Genom att kunna presentera en bild av vad kunden 
tycker om H & M och Zara kan båda företagen ta del av resultaten och fundera över 
resultatet och vad de bör ta fasta vid för att kunna bli mer konkurrenskraftiga i den allt 
hårdnande modevärlden. 

 

1.1 Problembakgrund 

Ett textilt företags framgång och distribution är förankrad med de sociokulturella faktorer 
som påverkar den aktuella marknaden. Under historiens gång har kvinnan porträtterats på 
olika sätt, ofta på grund av de tendenser och modenyck som vid tillfället var populära. På 
50-talet var kvinnan, feminin och kurvig till skillnad från det senare idealet som Twiggy 
kom att representera med sin slankhet och sin avsaknad av kurvor. Ungdomskulturen med 
James Dean gjorde att mode fick en helt ny innebörd när den nu riktades till unga och inte 
vuxna som förut var fallet. (Badía 2008 kapitel 6) 
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Modet har med tiden präglat och reflekterat de samhällsförändringar som skett i världen. I 
slutet på sextiotalet kom Yves-Saint Laurent på begreppet och införde prêt-á porter. 
Resultatet blev att det som en gång ansågs som unikt och speciellt massproducerades till 
en individuell klient för en ringa kostnad. Plaggen hade lika stor modegrad som haute 
couture plaggen på catwalken. Konceptet med design, kreativitet, innovativa plagg fanns 
nu tillgänglig för gemene man på marknaden. (Badía 2008 kapitel 6) 

Ovan nämnda process kom att vidareutvecklas till det konceptsortiment som idag 
återfinns i affärerna, kollektioner av massproducerade produkter till ett lågt pris, åtkomlig 
för gemene kund. (van Weele 2005 kapitel 1)  

De skiftande villkoren som påverkar modemarknaden har gjort att dagens företag idag 
skapar konkurrensfördelar genom att nya produktionsmetoder, alternativa material etc. 
Maktskiftet har medfört att det idag är konsumenterna som styr vad som ska produceras 
och inte tvärtom som förr. Förändringarna har i mångt och mycket påverkat företagens 
roll på marknaden med tre övergripande förändringar; globalisering av handel, 
infoteknologins utveckling samt det förändrade kundbeteendet. (van Weele 2005 kapitel 
1)  
 

1.2 Problemdiskussion 

Den förändrade marknaden har övergått från producenten med ensam bestämmande rätt 
över vad som skulle produceras till den nuvarande situationen där kundens efterfråga styr 
utbudet.  Det har resulterat i att företag spenderar pengar och tid på att marknadsföra sig 
och att differentiera sig.  För att på det sättet kunna nå fram till kunden med 
förhoppningsvis en försäljning som resultat, för det är ingen idé att ha världens bästa pris 
och produkt om inte kunden är medveten om det också.(Badía 2008 kapitel 6) 

Modeföretagen har genom medvetna företagsstrategiska val kunnat erbjuda produkter 
med fokus på det kundsegment som ovan nämnda strategier i första hand är riktade mot.  
Genom att därefter kontinuerligt investera och utveckla varumärken kan företagen erbjuda 
ett brett produktsortiment som går i linje med företagets valda affärsidé. En bra affärsidé 
är grunden för varje företags fortsatta företagsverksamhet, de produkter som erbjuds 
kunder måste skapa värde och ha mervärde för kunderna. (Bruzelius, Skärvad 2004 s 119) 

Image är den bild som uppstår hos kunden när företaget kommunicerar ut den 
varumärkesidentitet som företaget vill att varumärket skall upprätthålla på marknaden 
(Melin 1997 s 132). Marknadsförare försöker skapa starka varumärken som kan komma 
att tillfredställa kundernas behov (Solomon 1993 s 103). Genom att förmedla rätt kunskap 
om varumärket hos målgruppen, förmedlar företaget information och kunden får starka, 
positiva, unika associationer med varumärket (Skärva, Bruzelius 2004 s 124). 

Målgruppens ålder, personlighet och värderingar är särskiljande faktorer inom gruppen. 
Ovan nämnda faktorer påverkar och gör att målgruppen kommer ha lättare att ta till sig 
vissa saker än andra. Det gäller för företaget att kunna identifiera de faktorer med störst 
avgörande för att kunna erbjuda en produkt som tillfredställer flest inom den specifika 
målgruppen. (Badía 2008 s 269) 
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FIG 1:1; (Leknes. M Hanne & Carr, Chris 2004 vol 37 ) 

 
H & M   Zara 

International strategy  Quasi-global player   Global shaper 
 
Initial international expansion 1964    1988 
 
Ownership structure  Quoted, but family run.             Family owned and run 

70% of shares belong 
to the Persson family. 

Segment scope                  Mass market.   Mass market.                International integration   
Global sourcing   Vertical integration 
 

 

Zara och H & M är idag två stora modeföretag med liknande sortiment och prisförmånliga 
tillgängliga modekläder. Från början fanns företagen enbart tillgängliga i företagens 
respektive nationella marknader, Sverige respektive Spanien. De agerar dock idag på 
samma marknad och deras senaste årsredovisningar positionerar de två som ledande inom 
modebranschen. Inom vissa kundsegment anses de två företagen vara konkurrenter och 
upplevs av kunderna ha liknande erbjudanden (Bruzelius, Skärvad 2004 s 118). 
Författarna framhäver att trots de många likheter finns många skillnader.  Företagens 
affärsidéer liknar varandra dock är de aktiviteter som utgör stommen för varje företags 
verksamhet olika då företagens arbetssätt skiljer sig åt.  De flesta kunder är inte medvetna 
om de faktiska skillnader bakom företagen, då det primära och det som får mer 
uppmärksamhet är det synliga, i det här fallet är det produkterna och kollektionerna som 
är av betydelse för kunden. (Bruzelius, Skärvad 2004 s 117) 

 

1.3 Problemformulering 

Huvudproblemformuleringen nedan kommer att ta upp och besvara hur märkeslojaliteten 
bland kunderna egentligen ser ut idag bland de konkurrerande modeföretagen. 
Problemdiskussionen tar upp det faktum att trots att företagen synligt placerar sig som 
konkurrenter och erbjuder liknande produkter.  Är det då möjligt för företagen att dela 
kunder? De valda problemformuleringarna för uppsatsen presenteras nedan. 
  
Huvudproblemet 
Kan en H & M kund och en Zarakund vara samma kund? 
 
De båda företagen är internationella, vilket indirekt leder till att kundernas preferenser 
kommer att skilja sig från land till land beroende på den kultur och de värderingsaspekter 
som råder i det aktuella området. Vilket leder till delproblem ett, hur stora skillnader finns 
det egentligen mellan en Madrid- och en Göteborgskund? 
 
Delproblem 1 
Vilka är kundernas generella attityder till företagen Zara och H & M i städerna Göteborg 
och Madrid? 
 
Hur stora kan de skillnaderna vara, när det trots allt handlar om Europa och den 
Europeiska Unionen? 
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Delproblem 2 
Vad beror de ovan nämnda skillnaderna i så fall på? 
 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och undersöka hur Zara och H & Ms kunder i Madrid 
och Göteborg ser på företagen och modeföretagens produktutbud. Genom att analysera 
resultatet av kundernas attityder mot företagen i de båda städerna och presentera de 
eventuella skillnader som finns mellan företagskunderna kommer det ovan nämnda syftet 
avslutningsvis att uppfyllas. 
 

1.5  Problemavgränsning 

Jag kommer att avgränsa mig till företagen Zara och H & M som kort presenteras i 
avsnitten 4.1.1 och 4.1.2. Valet av företag sker efter författarens eget intresse likaså valet 
av städerna. Avgränsningen sker till själva varumärket, till exempel kommer inte 
koncernen Inditex sju andra varumärken att behandlas vidare. Fokus kommer enbart att 
läggas på  H & M och Inditexägda Zara som idag är Inditexkoncernens kassako och den 
ursprungliga butiken till det som idag blivit en koncern (www.inditex.es 070502). 
 

1.6 Centrala begrepp och definitioner 

För att underlätta för läsaren kommer återkommande begrepp och definitioner i uppsatsen 
att definieras. 

1.6.1. Varumärke och Varumärkesuppbyggnad 

Varumärke kan delas in i två huvudkategorier, en kommersiell kategori och en juridisk. 
Det har blivit allt vanligare att företagen förhindrar eventuella intrång i varumärken 
genom att patentskydda de framträdande företagens produktattribut (Alonso Garcia, 2006 
s 25). Det är dock den kommersiella definitionen som är av intresse i rapporten, härmed 
kommer varumärket att definieras som; Varumärke med hänvisning till att ge legitimitet 
till den symbol, namn, design eller kombination av samtliga som har till syfte att 
produkten eller tjänsten ska kunna identifieras och särskiljas från konkurrenterna. I ordet 
varumärket inkluderar jag indirekt, företagets image- profil och företagsentitet (Bruzelius, 
Skärvad 2004 s 124). 

Ett annat viktigt begrepp att definiera är processen varumärkesuppbyggnad. Kapferer, 
1997 s 100 menar på att det finns mer eller mindre viktiga faktorer att ha i åtanke som 
påverkar det valda meddelandet som skall kommuniceras ut. Kapferer tar upp olika 
dimensioner med syfte att externalisera och internalisera ett varumärke. Dimensionerna är 
likt de processer Melin presenterar i sin varumärkesuppbyggandeprocess som också 
beskrivs i den teoretiska referensramen.  Melin menar på att processer möjliggör för 
företagen att stärka sitt varumärke för att på bästa sätt kunna erbjuda sina kunder det rätta 
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och eftertraktade produktutbudet, det åstadkoms genom att samtliga steg kommunicerar ut 
ett meddelande.  Den definition av varumärkesuppbyggandeprocess jag vidare kommer att 
använda mig av i rapporten är ”den process som möjliggör för företagen oavsett strategier 
att stärka sitt varumärke för att på bästa sätt kunna erbjuda och förmedla ett eftertraktat 
produktutbudet”. (Melin 1997 s 82 ff) 

1.6.2 Behov och Motivation 
Bruzelius och Skärvad 2004 s 289 tar upp att behov och motivation är två faktorer i 
interaktion, behovet är det som uppstår i början medan motivation är den handlingskraft 
bakom som driver kunden till att handla på ett visst sätt för att tillfredställa behovet 
(Solomon 1993 s 81). Behov och motivation kommer fortsättningsvis i rapporten att 
behandlas som två enskilda faktorer dock med viss interaktion. Begreppen kommer att 
definieras som; uppkomsten av behov leder till att kundens motivation tar över med 
handlingskraft, som resulterar i ett visst beteende med mål på att tillfredställa/dämpa 
behovet. 
 
1.6.3 Sociala faktorer och Attityder 
Doole, Lowe 2004 kapitel 6 menar att konsument- och köpbeteende påverkas av sociala 
och kulturella faktorer. Kulturella faktorer och sociala faktorer skiljer sig åt, men hör ofta 
ihop och det kan vara svårt att separera de två.  Solomon menar att kundens livsstil är 
beroende av de ovan nämnda faktorer, enligt honom uppstår en viss livsstil när det handlar 
om delade värderingar eller smak, speciellt när det gäller konsumtionsvaror. (Solomon 
1993 s 437 f)  

Attityder leder till ett positivt beteende som kan resultera i ett köpbeetende. Kunder köper 
produkter de är positiv inställda till, beroende på kundens involvering till attitydobjektet 
känner kunden en närhet till produkten.  
De sociokulturella faktorer kommer härmed att definieras; särskiljande faktorer som 
värderingar och seder som leder till olika livsstilar.  Attityd kommer härmed att definieras: 
består av värderingar och omdömen eller åsikter som påverkar kundens köpbeetende. 
(Solomon 1993 s 146 ff) 
 
1.6.4 ”Aktive kund” 
Bruzelius och Skärvad 2004 s 118 ff definierar kunden som den konsument som får sina 
behov tillfredställda av företag och deras affärsidéer. Dock menar författarna att det är 
avhängigt vilka som är företagets kunder då det bland annat beror på de förväntningar 
kunderna lägger i form av emotionella och ekonomiska termer och det värdeerbjudande 
företagen erbjuder kunden. Fortsättningsvis kommer min definition av den ”aktive 
kunden” vara följande: den kund som just varit inne i butiken, hittat någon produkt och 
genomfört ett köp.  
 

1.6.5 Märkeslojalitet 
Aaker 2008 s 159 f menar på att brand loyalty så kallad märkeslojalitet eller extern 
märkeslojalitet som Melin 1997 s 315 också kallar det, kan mätas utifrån kundernas motstånd 
till att byta varumärke d.v.s. det är  kundernas egna personliga preferenser som avgör varför 
de föredrar ett specifikt varumärke framför ett annat. Det ovan nämnda definitionen kommer 
att appliceras fortsättningsvis i rapporten. Den interna märkelojaliteten som Melin 1997 s 315 
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vidare kommenterar är den anställdes roll ut mot kund där den anställde skall visa sig tro på 
företagets varumärke den aspekten kommer inte att tas upp då inga anställda finns med som 
respondenter. 
 

1.7 Uppsatsens disposition  

Kapitel 1 Inledning 

Här presenteras uppsatsens bakgrund, problemformuleringar samt syftet. I inledningen 
redogörs också för de avgränsningar som finns i uppsatsen, centrala begrepp och val av 
definitioner redovisas också. Likaså presenteras uppsatsens disposition. 
 

Kapitel 2 Teoretisk referensram 

Kapitlet tar upp de modeller och teorier som ligger till grund för uppsatsens analysering. 
 

Kapitel 3 Metoddiskussion 

Här redogörs för de metoder som har använts och de viktiga metodfrågor som ligger till 
grund för arbetet; studiens tillförlitlighet, validitet och reliabilitet samt synen på vetenskap 
diskuteras. 
 

Kapitel 4 Empiri  

I kapitlet presenteras resultatet av de intervjuundersökningar som genomfördes i de båda 
städerna Göteborg och Madrid. 
 

Kapitel 5 Analys 

Kapitlet kopplar samman resultatet av undersökningarna med den valda teoretiska 
referensramen genom en analys av materialet. 
 

Kapitel 6 Slutsats  

Här presenteras samtliga slutsatserna av uppsatsen. Svaren på de problemformuleringar 
som ställdes i kapitel ett, huvudproblemet och samtliga delproblem redovisas.  
 

Kapitel 7 Avslutande diskussion 

Diskussionen tar upp uppsatsens generaliserbarhet, källkritik och eventuell annan 
forskning.  Forskarens egna reflektioner presenteras också. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Jag kommer nedan att presentera de olika teoretiska modeller och  teorier som ligger som 
grund för den teoretiska referensramen i rapporten. 

- Varumärket 
- Varumärkesuppbyggande aktiviteter 
- Kapferers identitetsprisma 
- Attityder 
- Maslows pyramid 
- SLEPT-Analys 

 

Den valda ordningen har valts med omsorg så att den information som presenteras skall 
ge ett underlag som underlättar för läsaren att ta till sig den information som presenteras. 
Tanken är att kunna presentera en komplett bild av de betydande faktorer som leder till 
att kunden uppfattar företagens olika kommuniceringssteg samt den komplexitet som finns 
bakom kundernas uppfattning av ett varumärke. 
 

2.1 Varumärket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1: Omarbetad Varumärket (Skärvad och Bruzelius 2004 s 124) 
 
 
Bruzelius och Skärvad beskriver på s 124 att ett starkt varumärke ger legitimitet och att 
det underlättar kontakter och relationer med kunder eftersom starka varumärken skapar 
uppmärksamhet. Vidare beskrivs hur ett starkt varumärke kan skapas. Det krävs en image 
som måste vara i påverkan med företagets profil och identitet, med andra ord måste en 
samverkan finnas mellan de tre. Imagen måste stämma överens med profil och identitet 
för att varumärket ska bli starkt och kunna förmedla legitimitet till det som skall särskiljas 
av kunderna, till exempel, symbol, namn etc. (Skärvad, Bruzelius 2004 s 124)  
Kapferer och Thoenig menar att varumärket ur en kommersiell punkt har ett ansvar, att stå 
för det image som varumärket sägs presentera. Administrationen av marknadsföringen 
runt imagen är därför ett nödvändigt ont som aldrig bör ignoreras, huruvida imagen lyckas 
upprätthållas beror på graden av skicklighet som finns bakom marknadsföringen 
(Kapferer, Thoenig 1997 s 9 ff). Mer vetenskapligt ingående beskrivs varumärket som ett 

Varu-
märke 

Image 

Identitet

Profil 
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förstärkt investigationsverktyg för att förstärka produktens attribut inom området I & D ( 
Kapferer, Thoenig 1997 s 7).   
 
 

2.2 Varumärkesuppbyggande aktiviteter 

Bruzelius och Skärvad 2004 s 59 tar upp att alla handlingar bidrar till 
organisationsverksamheten och för att samordna aktiviteter krävs gemensamma mål, all 
kommunikation är därför grunden för att åstadkomma samordnande aktiviteter.  De 
varumärkesuppbyggande aktiviteter som är viktiga för ett företag, är samtliga processer 
som möjliggör för företagen att stärka sitt varumärke för att på bästa sätt kunna erbjuda 
sina kunder det rätta och eftertraktade produktutbudet.  De varumärkesfaktorer som nedan 
kommer att beskrivas och gås igenom är alla kopplade till varandra och relevanta för 
processuppbyggandet av ett varumärke. (Melin 1997 s 82 ff) 
 

2.2.1 Produktattribut 
En produkts egenskaper kan bestå av konkreta, synliga egenskaper men också egenskaper 
utöver den faktiska kärnprodukten.  Kotler m fl 2000 s 322 brukar tillämpa tre 
dimensioner produkten; kärnprodukt, faktisk produkt och utökad produkt.  Melin 1997 s 
129 framhåller att produktattributen har en vikig roll i varumärkesuppbyggandet då den är 
basen i processen. En attraktiv produkt är differentierad från konkurrenternas produkter 
och uppfattas som värdefull, den måste ha ett mervärde, han menar dock på att produktens 
kvalité inte vidare behöver vara samma som kundens upplevda kvalité. Vidare anger han 
att den visuella aspekten också är en viktig delfaktor i processen eftersom det är det 
estetiska som i första hand lockar kunder (Melin 1997 s 82). 

 
2.2.2 Märkesidentitet  
Märkesidentitet skapas när företagets stödaktiviteter framhåller den image som 
presenteras. En positionering av ett varumärke resulterar i att produkten i frågan kommer 
att uppfattas på ett eller annat sätt, det viktigaste i ovan nämnda positionering är att vara 
konsekvent i framförhållningen av varumärket. Genom att redogöra för vad varumärket 
står för och betona de särskiljande dragen i förhållande till konkurrenternas produkter, kan 
en produkt presenteras som ett bättre alternativ i förhållande till de existerande 
produktutbuden på marknaden. (Melin 1997 s 132) 

 De två viktigaste faktorerna i märkesidentiteten är enligt Melin 1997 s 143 namnet på 
märkesprodukten och personligheten.  
 
2.2.3 Kärnvärdet 
Det är viktigt att den tänkta positioneringen korrelerar med produktens 
konkurrensfördelar. Kärnvärdet representerar de värden som utgör en märkesprodukts 
primära styrka och är därmed ett centralt begrepp. (Melin1997 s 154)  
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Sternhufvud 1998 s 22 påpekar att  det är viktigt att det som erbjuds kunden står upp mot 
kundens förväntningar,  speciellt viktigt är kvalitésaspekter i erbjudandet. Sternhufvud 
menar på att det är viktigt att få dagens företag medvetna att om företagen inte lyckas 
uppnå eller upprätthålla de kriterier som kunderna anser viktiga och som efterfrågas av 
kunden  kan konsekvenserna bli minskad lönsamhet  eftersom företaget förlorar befintliga 
kunder eller får svårt att  attrahera nya. 
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Figur 2.4: Varumärkesuppbyggande processen (Melin, 
1997, sidan 279) 
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2.2.4 Positioneringen  

Positioneringen av produkten ger upphov till märkeskännedom och märkesassociationer 
som leder till differentiering från de övriga konkurrenternas produkter. Med hjälp av en 
klar segmentering i det initiala stadiet, kan en kundgrupp fås fram och därmed möjliggöra 
en positionering. Genom en klar och målmedveten positionering, kan företaget vända sig 
direkt till de rätta kunderna. (Melin 1997 s 148)  

 
2.2.5 Marknadskommunikation 
Basen i kommunikationen består av enheterna; sändare-meddelandet-kanal –mottagare, en 
linjär process inspirerad från Claude E Shannon och Warren Weavers kommunikationsmodell 
som vidareutvecklats under åren. (Fiske 1997 s 36).   
 
Företaget, (sändare) kommunicerar ut ett meddelande som måste vara enhetligt så att 
kunden (mottagaren) uppfattar rätt begrepp eftersom meddelandet syftar till att skapa en 
reaktion hos kunden, när väl positionering är i gång måste den kommuniceras ut, val av 
media (kanal) för överföring av meddelandet varierar stort men målet är detsamma.  
Företaget måste producera något som visar produktens differentieringsfördelar, kunden i 
sin registrerar beskedet och hjälper kunden att ta det slutliga köpbeslutet. (Melin 1997 s 
154) Enligt Fiske är feedback ”överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till 
sändaren” (Fiske 2004 s 37). 

En form av kommunikation som har fått stort inflytande på senare tid är Word of Mouth. 
Word of Mouth refererar till när information förmedlas via informella konversationer 
person till person oftast i form av rekommendationer, telefon samtal, bloggar, och email.  
Word of mouth konsideras dock inte vara skvaller eller hörsägen trots sin informella status 
som informationsverktyg. På grund av den personliga informationen som förmedlas 
mellan individer, anses produktinformation som förmedlas på det viset har ökad 
trovärdighet.  Undersökningar visar att personer är mer mottagliga till att tro andra 
personers rekommendationer än formella produktreklamkampanjer eftersom andra 
personers attityder och åsikter ej har bakomliggande motiv i form av ekonomiska skäl. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_mouth 080705) 

 
2.2.6 Märkeslojalitet  
Intern märkeslojalitet handlar om att skapa engagemang för företaget och de produkterna 
som företaget erbjuder. Melin 1997 s 315 menar på att för att behålla extern 
märkeslojalitet måste först den interna märkeslojaliteten upprätthållas.  Processen handlar 
om att skapa ett bestående mervärde och för att det skall lyckas måste det finnas intern 
märkeslojalitet från företagets och personalens sida. Sedan måste framförhållningen av 
varumärket vara konstant och konsekvent utåt mot kund.  

 
2.3 Kapferers identitetsprisma 

Kapferer 1997 s 105 f identitetsprismat tar upp olika dimensioner med syfte att projicera 
ut och internalisera varumärket, i varumärkesprismat ingår områdena; 
fysik/relation/reflektion/personlighet/själbild och kultur.  I den vänstra sidan ingår tre 
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dimensioner som har för avsikt att projicera ut varumärket medan på den högra sidan 
återfinns de aspekter som för in, internaliserar varumärket till företaget och kundernas 
medvetande. 

 

 

Den första komponenten inom matrisen är varumärkets fysiska produktutbud, som också nämns i 
föregående stycke och betonar det viktiga i att kunna presentera ett plagg på rätt sätt. Kapferer 
1997 s 100 går ett steg längre här och betonar att det är de fysiska funktionerna som produkten 
besitter som måste fungera i sin helhet, till exempel kvalité, färg och form. Kotler m fl 2000 s 322 
la mer betydelse vid de delkomponenter som tillsammans bildar de olika produktattributen.  

Den andra aspekten i matrisen tar upp betydelsen av märket ”personlighet”. Varumärkets 
mänskliga karaktärsdrag utgör dess personlighet och har skapats genom att kommunicera ut till 
kunderna den valda strategin. Syftet är att föra in och internalisera varumärket i företaget och 
kundernas medvetande. Imagen väljs med omsorg efter de kriterier företaget väljer att varumärket 
bör anta för att ha störst säljframgång. (Kapferer 1997 s 100) 

I den tredje komponenten i matrisen återfinns dimensionen kultur, hit höra alla värderingar som 
styr märket.  Kapferer menar att kulturen är den allra viktigaste dimensionen och kärnan i ett 
varumärke och dess identitet. Den representerar de unika värderingar och skillnader som skiljer ut 
ett varumärke från ett annat. Kulturen finns på den högra sidan, hjälper till att föra in, 
internalisera, varumärket i organisationen och i kundernas medvetande. Den är en koppling mellan 
avsändaren och mottagaren, det meddelande som kommuniceras ut. Relationen är den nästföljande 
dimensionen i matrisen, som ger svar på hur kunderna ställer sig till varumärket och vad det vill 
kommunicera ut.( Kapferer 1997 s 100 ff) 

Reflektion är den femte komponenten i matrisen; är varumärket en reflektion av sin målgrupp? De 
flesta modeföretag vill få kunderna att tro det, på sätt och vis går ovan nämnda komponent och 
den sista självbilden ihop då företagen också vill få kunden att tro att varumärket representerar 
kunden som person och det som kunden står för. (Kapferer 1997 s 105 f) 
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Figur 2.5: Omarbetad 
Identitetsprisma (Kapferer, 
1997, s 100) 
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2.4 Attityder 

Kundattityder har en tydlig nämnare, de är beroende av kundens mottaglighet, allt som kunden 
kan ha en attityd till, kallas attitydobjekt som kan till exempel vara värderingar, omdömen eller 
åsikter som påverkar kundens köpbeteende.  Solomon menar att innan kunden etablerar ett första 
intryck, genomgår en perceptionsprocess och det är genom processen som stegen till ett slutligt 
omdöme bildas. I det initiala stadiet handlar det om existerande externa stimuli; syn, ljud, smaker, 
lukter och känslan kunden får av att ta på något. Beroende på kundens karakteristiska 
personliga särdrag kan en kund lägga mer eller mindre betydelse vid olika stimuli.  Det 
leder dock till att kunden uppmärksammar varan som följaktligen leder till att en tydning 
av det undersökta föremålet som slutligen resulterar i att ett omdöme bildas (Solomon 
1993 s 48 ff). Attityder är konsumenternas övergripande värderingar av ett varumärke och 
därmed en viktig del av den image som konsumenterna associerar till vid köpbeslutet 
(Keller 2003 s 100). 

 

De flesta forskare medger att en attityd består av tre komponenter; Affect, Behaviour och 
Cognition.  Affect syftar till sättet kunden känner om ett specifikt attitydobjekt. Behaviour 
involverar kundens intentioner till att genomföra krafttag i förhållande till attitydobjektet. 
Medan Cognition referera till de åsikterna (beliefs) kunden har om produkten i frågan. 
Samtliga tre komponenter är därför viktiga och umbärliga i den åsiktsbildandeprocessen 
som enligt Solomon 1993 s 149 medför en interaktiv process med vetandet, kännandet, 
och görandet. Han kallar processen ABC modellen. 

Emotioner är identiska med en (komplex) uppsättning evaluativa och normativa omdömen 
av en viss sort. Omdömen är ofta, men inte alltid spontana i den bemärkelsen att de inte 
föregåtts av för och nackdelar eftersom de inte är självmedvetna. Emotiva omdömen, till 
skillnad från rent teoretiska omdömen är alltid självinvolverade, det är de omdömen som 
är viktiga och betydelsefulla för oss kunder. (Solomon 1993 s 146 ff) 
 
 

2.5 Maslows pyramid 

Psykologen Abraham Maslows vetenskapliga artiklar om mänskliga behov och hur de 
behoven påverkar individers tankar och handlingar har länge varit centrala i 
motivationsteorin. Grundtanken är att alla individer vid given tidpunkt har behov, vissa är 
ibland starkare än andra och det är de behoven som styr oss till att agera. (Bruzelius, 
Skärvad 2004 s 289) 

 

Affect Behaviour Beliefs Attitude 

Fig. 2.2: Omarbetad Solomon ABC modell  s 150 
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Figur 2.3: Omarbetad behovspyramiden enligt Maslow (Bruzelius & Skärvad s 290) 

Enligt Maslows motivations klassifikation är det de fysiologiska behoven som utgör de 
mest elementära behoven, viktiga för överlevnad som hunger och törst. Därefter kommer 
säkerhetsbehoven där individen bör kunna känna sig fysiskt säker och ohotad som följs av 
de sociala behoven, känslan av uppskattning, gemenskap och samhörighet (Bruzelius, 
Skärvad 2004 s 290). Aktningsbehovet också kallat egobehovet, vill ha tillfredställelse i 
form av status, makt och inflytande. Det sista behovet utgörs av behovet för 
självförverkligande och erkännande, att kunna fullfölja och förverkliga drömmar och mål 
(Solomon1993 s 92). 

De två viktigaste och mest relevanta delnivåer för uppsatsens innehåll som jag som 
forskare vill återkoppla till är:  

• Sociala behovet 

• Behov av aktning 
 

Jag kommer fortsättningsvis att särskilja mellan de kunder som klär sig för att passa in i 
en social grupp och de som klär sig i en viss stil för att förbättra sitt självförtroende, se 
snyggare ut. Genom att de applicerar de här faktorerna kan kunderna delas in i två grupper 
med insikt i vad kunderna söker i sin image. De kunder som vill skapa en 
samhörighetskänsla inom en grupp, eller de som väljer att bära ett visst märke, se estetisk 
bättre ut.  

Solomon 1993 s 81 menar på att när ett behov har blivit aktiverat kommer kunden att försöka 
eliminera behovet genom att tillfredställa det i bästa mån. Det är det som driver kunden på sin 
jakt att tillfredställa behovet. Beroende på kundens beteende i det ögonblicket och de 
handlingar som driver kunden kan kundens motivation till att nå målet vara olika.   

Det ger svaret på vad det är som egentligen driver oss som kunder till att agerar som vi gör. 
Solomon 1993 s 81 menar på att motivationsprocessen är komplex och att det finns många 
faktorer som kan komma att påverka drivkraften och motivationen. Vidare kommer jag 

FYSISKA BEHOV 

TRYGGHETSBEHOV 

SOCIALA BEHOV 

BEHOV AV AKTNING 

SJÄLVFÖRVERKLIG
ANDE BEHOVET 

 

Mat, kläder, sömn. Basbehov

Ordning och reda, 
skydd och 
trygghet. 

Kontakt med andra, att vara accepterad, 
samhörighet. 

Respekt och 
uppskattning, 
inflytande och status

Självutveckling, skapa 
och experimentera.



 

 
 

14 

fortsättningsvis att avgränsa mig till ålder, sysselsättning och kön som de tre mest betydande 
faktorer till att ha i beaktning vid analys av Maslows behovspyramid. 
 

2.6 SLEPT-Analys 

SLEPT-faktorer är okontrollerbara variabler på marknaden som indirekt påverkar företags 
miljö och verksamhet. Slept faktorerna är fem dock kommer de tre viktigaste och mest 
relevanta för arbetets innehåll och fortsatta inriktning att tas upp: 

• Sociala 

• Kulturella 

• Ekonomiska 

 
Politiska och legala faktorer kommer jag inte att ta upp eftersom båda företagen är 
internationella modekedjor på samma marknad och har därmed samma förutsättningar att 
lyckas. (Doole, Lowe 2004 kapitel 6) 

2.6.1 Sociala och kulturella faktorer 
De kulturella faktorerna är många och kommer från flera olika samhällsområden: 
utbildning, sociala aspekter, materiell kultur och estetik.  Attityder och värderingar kan 
komma att påverka ett företags val av strategi angående produktens värde, förpackningar 
och kommunikationsaktiviteter exempel på olika komponenter som människor lägger 
värderingar i är tid, utförande, arbete, rikedom och risktagande. (Doole, Lowe 2004 
kapitel 6) 

De likheter respektive olikheter som finns mellan olika länder kan påverka ett företags 
positionering. Konsument- och köpbeteendet påverkas av sociala och kulturella faktorer. 
Färgkoder och namnassociationer, kan uppfattas av kunden på olika sätt beroende på 
religion, seder, värderingar etcetera. Kulturella faktorer och sociala faktorer skiljer sig åt, 
men hör ofta ihop och det kan vara svårt att separera de två ifrån varann.  Religion och 
språk är också viktiga faktorer eftersom de kulturella faktorerna påverkar konsument- 
beteendet djupast och är mest vidsträckt. Förklaringen av kultur i relation till den 
internationella marknaden är: totala summan av inlärda uppfattningar, värderingar och 
seder som direkt påverkar konsumentbeteende. (Doole, Lowe 2004 kapitel 6) 

2.6.2 Ekonomiska faktorer 

De företag som opererar på internationella marknader måste ha förståelse för flera olika 
ekonomiska faktorer, både regionalt och globalt, som påverkar verksamheten. Företaget 
måste lägga upp sin strategi och genom den tillfredställa marknadens behov och stå upp 
mot konkurrenter. Doole, Lowe 2004 kapitel 6 menar på att sortimentet som företaget 
erbjuder måste ha ett anpassat pris som den tilltänkta målgruppen kan finna resonabel, till 
den mån att kunden låter sig bli attraherad av de produkter som erbjuds. Sternhufvud 1998 
s 22 menar dock att förutom att priset skall vara rätt måste det som erbjuds ha den kvalité 
som kunden förväntar sig. Solomon menar att ett sätt att identifiera de tilltänkta 
målgrupperna är efter klass tillhörigheten i samhället, dock påpekar han att det 
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nödvändigtvis inte har med inkomst att göra, det är vanligt att associera klass och inkomst 
men Solomon menar snarare att de är två separata faktorer. Däremot har det mer med 
kundens livsstil, en variabel som påverkar köpbeslutet. (Solomon 1993 kapitel 13)  

Ekonomiska faktorer som påverkar kunden är, inflation, tillväxt, arbetslöshet och 
lönenivåer. (Doole, Lowe 2004 kapitel 6) 
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3. METODDISKUSSION 

Här presenteras tillvägagångssättet för införskaffandet av data och val av 
datainsamlingsmetod samt undersökningsmetod. Dessutom beskrivs synen på kunskap och 
vetenskap så att den oinsatte läsaren skall kunna få en inblick i de vetenskapliga 
premisser som styrt rapportutförandet. En diskussion angående uppsatsens tillförlitlighet, 
validitet och reliabilitet tas också upp.  
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns två huvudsakliga förhållningssätt inom vetenskapen, positivism och hermeneutik.  
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen där det strävas efter absolut 
kunskap/sanning. Det mest centrala i det positivistiska förhållningssättet är kravet på 
objektivitet, positivismen handlar om att rensa bort allt man trott sig veta innan så att enbart 
kärnfaktum kvarstår som sedan ska förklaras dock inte nödvändigtvis förstås.  Det logiska och 
rationella är det som är det centrala i ideologin. (Holme, Solvang 1996 s 322 ff) 

Det hermeneutiska förhållningssättet kan liknas vid positivismens motsats, hermeneutik 
betyder tolkningslära och har sitt ursprung i kulturvetenskapen och litteraturvetenskapen. Det 
läggs stor vikt i att utveckla nya referensramar och nya tolkningar. Källan till kunskap är att 
förstå hur andra människor upplever sin situation, förståelse är kunskap. Inom hermeneutiken 
letar man inte efter någon absolut sanning utan en tolkning av situationen i frågan.  (Patel, 
Davidson 2003 s 28f ) 

3.1.1 Val av vetenskaplig förhållningssätt 
I uppsatsen kommer jag att utgå efter det hermeneutiska förhållningssättet då jag kommer att 
sträva efter förståelse genom att tolka det empiriska materialet som kommer att samlas in. Jag 
kommer inte att sträva efter absolut sanning utan kommer snarare att tolka mig fram och 
försöka hitta mönster i materialet som tolkas. Ovanstående faktorer gör att det hermeneutiska 
förhållningssättet passar rapporten bättre än det positivistiska förhållningssättet där det strävas 
absolut sanning och kunskap med hjälp av siffror och matematiska formler vilket inte 
kommer att tillämpas i det här fallet då  tolkningsmönster av kundernas uppfattningar är i 
centrum. 
 

3.2 Forskningsansats 

Den metoddiskussion som här nedan kommer att redogöras förklarar relationen mellan 
teori och verklighet. Vid valet av de samhällsvetenskapliga forskningsmetoderna finns det 
i princip två huvudvägar att gå (Andersen 1998 s 29). Den ena genom att tillämpa 
deduktion, kallas för ”bevisföringens väg” forskaren drar slutsatser från generella 
principer eller enskilda händelser. Metodansatsen kan liknas vid en logisk slutledning av 
tidigare baserade teser eller premisser. Induktion, betecknas som ”upptäcktens väg” och 
här utgår forskaren från empirin för att sluta sig till generell kunskap om teorin.  
Tillvägagångssättet är vanligt vid exempelvis explorativa undersökningar och fallstudier 
(Andersen 1998 s 29 f).  
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En mellanväg, av induktion och deduktion finns och benämns abduktion. Vid val av ovan nämnda 
metod används förkunskaper i ett första skede som senare släpps när något nytt hittas.  Forskaren 
pendlar från teori och empiri för att få fram det relevanta i det som undersöks. Metodansatsen är 
vanligt förekommande vid fallstudier. (Holme, Solvang 1996 s 51, 57f) 

3.2.1 Val av forskningsansats                                                                     
Både den deduktiva och den induktiva ansatsen är tillvägagångssätt utifrån vilka forskaren 
kan dra vetenskapliga slutsatser, skillnaden ligger i tillvägagångssätt, eftersom jag 
kommer att utgå ifrån empirin för att analysera fram resultat med hjälp av en teoretisk 
referensram passar den induktiva ansatsen bättre än den deduktiva. Som forskaren vill jag 
förmedla och redovisa de imageskillnader som ett varumärke kan ha beroende på olika 
nationaliteters kulturella skillnader det gör att den deduktiva metoden inte är lämplig, 
eftersom jag kommer att behöva pröva mig fram. 
 

3.3 Undersökningsansats 

Tillvägagångssätten och kunskapssyftet med undersökningen har inflytande på vilket som 
bör väljas. En undersökning kan vara bland annat explorativ, beskrivande, förklarande 
eller förstående. Den explorativa undersökningsansatsen kännetecknas för sonderade eller 
problemidentifierande undersökningar och syftet med ovan är att utforska okända eller 
mindre kända förhållande. Oftast så är kunskapen mycket liten eller saknas helt. En 
deskriptiv undersökningsansats används vid beskrivning av olika fenomen, historiska 
händelser, nuvarande existerande händelser, relationer mellan olika fenomen eller 
konsekvenserna av fenomenen. Syftet med en deskriptiv undersökningsansats är att 
beskriva ett fenomen och återge sammanhang. Den förklarande och förstående 
undersökningsansatsen skiljer sig från det beskrivande, då undersökningar med ett 
förstående kunskapssyfte oftast utgår från psykologiska eller socialpsykologiska 
problemställningar. (Andersen 1998 s 17 ff) 

 3.3.1 Val av undersökningsansats                                                           

Valet av undersökningsansats kommer att grundas på undersökningsproblemet och 
studiens syfte. Jag kommer att använda mig av en förståelse undersökningsansats eftersom 
jag vill komma fram till vad Madrid- och Göteborgskunder anser om Zara respektive H & 
Ms varumärke. Jag vill alltså komma fram till en förståelseinriktning i den meningen att 
undersökningen vidare kommer att analyseras till hur stor del av resultatet som påverkas 
av kulturella och sociala faktorer, jag använder mig även av en mindre del av explorativ 
undersökningsansats genom att jag undersöker mig fram till svaren. 
 

3.4 Undersökningsmetod 

Inom forskningsmetodiken finns det två huvudformer av undersökningsmetoder: 
kvalitativ och kvantitativ metod. Båda två är vanligt förekommande 
forskningsmetodologier och den kvalitativa metoden är mer art- betecknande som syftar 
till förståelse medan den kvantitativa metoden med sina mängdangivelser förespråkar ett 
förklarande syfte till den införskaffade data mängden. Kvalitativ data och metod visar på 
en totalsituation, en helhetsbild som möjliggör att gå in på djupet.  Sammanhang och 
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strukturer får stor betydelse eftersom det är det unika och det avvikande som intresserar 
(Holem, Solvang 1997 kapitel 1 och 3 ). Det viktiga är att förstå problemkomplexets 
samband med helheten.(Andersen 1997 s 33). 

Inom den kvalitativa forskningsmetodiken strävar forskaren efter en god avspegling av 
den kvalitativa variationen. Forskaren går hellre in på bredden vilket leder till att metoden 
präglas av strukturering eftersom det sker en klar utskiljning mellan problem och teorier. 
Informationen som fås generaliseras (Holem, Solvang 1997 s 13 ff). Det primära 
kunskapssyftet är att orsaksförklara det som är föremål för undersökningen för att på det 
viset kunna pröva om de uppnådda resultaten gäller för alla enheter. Det resulterar i 
förutsägelser om fenomenen (Andersen 1998 s 196).  

3.4.1 Val av undersökningsmetod    
Det bakomliggandet syftet med undersökningsmetoden kommer att slutligen bli att 
inhämta kunskap om de aktuella attityder som finns bland Zara och H & Ms kunder och 
försöka vidareutveckla till de bakomliggande orsakerna. Därför kommer jag att använda 
mig av en kvalitativ undersökning dock med kvantitativa inslag, jag avser att erbjuda 
respondenterna varierande och omfattande intervjufrågor, i form av både standardiserade 
och icke standardiserade frågor. Det inkluderar både slutna och öppna frågor så att kunden 
kan få ge konkreta svar men samtidigt erbjuder kunden chansen att ge uttryck för sina 
associationer och tankar om varumärket. 
 

3.5 Undersökningens utformning  

Det finns flera olika metoder för utformningen av en undersökning. Surveystudie och 
fallstudie är de vanligaste.  Surveystudier kännetecknas av data som oftast samlas in 
genom standardiserade enkäter där studien mäter ett fåtal variabler med hjälp av många 
undersökningsenheter.  (Andersen 1998 s 125) 

Fallstudier karaktäriseras av få observationsenheter och många variabler och är mycket 
vanliga vid undersökningar av sociala delsystem, institutioner och organisationer. Det 
centrala är att utformningen endast berör en enda företeelse, till exempel en organisation 
eller en person. De flesta fallstudier är av kvalitativ natur och är inriktade på att få insikt, 
upptäcka och tolka ett fenomen. Fallstudier är oftast induktiva och försöker säga något 
utifrån det studerande fenomenet. De är oftast icke- experimentella och berör endast ett 
fenomen. En experimentell metod tillämpas när forskaren är klar över vad han/hon vill 
studera över tiden. Forskaren har då oftast ett väl avgränsat undersökningsproblem med 
ett klart definierat syfte som formuleras som hypotes. Metoden kan tillämpas som en 
återkommande, bredytlig eller smal-djup studie. (Andersen 1998 s 47ff, 128ff) 

Det finns många olika forskningsmetoder som en forskare kan använda sig av för att få 
fram resultat till det definierade problemområdet. Ett exempel är tvärsnittsmetod som ger 
en ögonblicksbild av det undersökta området går dock inte att gå in på djupet. Oftast så 
kvantifieras resultatet, metoden ger information om variationer. (Holem, Solvang 1997 s 
80 ).   
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3.5.1 Val av undersökning                                                                    
Jag kommer att använda mig av en tvärsnittsmetod då modeföretagens kunder kommer att 
intervjuas med hjälp av intervjufrågor där både standardiserade och icke standardiserade 
frågor förekommer. Jag anser att skälet till att välja tvärsnittsmetoden är lämpligast med 
tanke på de frågeställningar som ställts i inledningskapitlet. Dessutom tror jag att genom 
att tillämpa ovan nämnda metod bäst kommer att uppfylla uppsatsens syfte utifrån den 
problembakgrund och intresseområde som presenterats tidigare.  
 

3.6 Data och datainsamlingsmetod 

Datakällan är en viktig del av arbetet eftersom forskaren måste få fram informationen på 
något sätt för att kunna bilda sig en uppfattning och analysera fram ett resultat av 
undersökningen. Datakällor kan antingen utgöras av primärkällor eller sekundärkällor. 
Primärdata är den datainformation som forskaren själv samlat in. Det kan till exempel ske 
genom intervjuer, fältstudier eller observationer. Det kan göras en uppdelning av 
kvalitativ och kvantitativ primärdata. Primär eller förstahandskällor anses allmänt mer 
tillförlitliga än sekundära källor eftersom de sistnämnda bygger på andras uppgifter. 
(Holem, Solvang 1997 s 136)  

Sekundärdata är information som vid ett tidigare tillfälle samlats in och sammanställts. 
Andrahandsinformation används oftast för att tydliggöra forskningsproblemet. Även den 
här typen av data kan delas in i kvalitativ och kvantitativ. Det är också tidsbesparande att 
ta del a av andras resultat för att kunna ägna mer energi åt sitt eget forskningsproblem. 
(Andersen 1998 s 150) 

3.6.1 Val av data och datainsamlingsmetod                                                   
Jag kommer under arbetetsgången använda mig av lika väl primärinformation som 
sekundärinformation. Primärdata kommer jag att samla in genom en personlig intervju 
med hjälp av ett intervjuformulär som jag själv kommer att utforma och anpassa så att  det 
har hög relevans med det problemområde som jag undersöker.  

Sekundärdatan kommer att bestå av litterära publicerade verk, elektroniska källor likväl 
artiklar och föreläsningsanteckningar. Inom marknadsföring finns det flera böcker som jag 
kan komma att använda eftersom de har stor anknytning till mitt problemområde. De är 
också skrivna av kända författare vilket ger högre relevans till uppsatsen. Användningen 
av sekundärkällor kommer att öka förståelsen för problemet och delvis för att påvisa 
tillförlitligheten i undersökningsresultat.  
 

3.7 Urval 

Det viktigaste steget i undersökningen är själva avgörandet, bestämma vilken 
målpopulation som ska ingå i undersökningen. Det kan handla om 
stickprovsundersökningar eller totalundersökningar. Vid stickprovsundersökningar kan 
forskaren själv reglera urvalet så att det blir representativt för hela populationen. 
Stickprovsundersökningar brukar delas in i två urval, sannolikhetsurval och 
ickesannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet ger alla personer samma chans att komma med 
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i mål- populationen, eftersom respondenterna väljs ut slumpmässigt. Sannolikhetsurvalet 
leder till att resultatet kan generaliseras.  Vid ett icke sannolikhetsurval särskiljs 
respondenterna åt genom urval, vilket leder till att forskaren kan presentera fram specifikt 
resultat. Det finns olika typer av sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval, 
stratifierat urval, klusterurval mm. Icke-sannolikhetsurval innebär att det inte finns något 
sätt att beräkna sannolikheten för varje enskilt objekt för att komma med i urvalet och 
dessutom finns ingen försäkran om att objektet har någon chans att inkluderas. Nackdelen 
med icke-sannolikhetsurval är att forskaren kan få ett snedvridet resultat speciellt om det 
som undersöks skiljer sig kraftigt åt sinsemellan inom den undersökta målpopulationen. 
(Andersen 1998 s 122 ff) 

3.7.1 Val av urvalsmetod  
Jag kommer i undersökningen att vända mig direkt till de konsumenter som jag refererar 
till som ”aktiva kunder kund som just genomfört ett inköp” kommer  därmed att använda 
ett icke sannolikhetsurval. Jag kommer medvetet att välja intervjua lika antal kunder från 
varje stad respektive företag. Kriterierna bakom ovan nämnda urval är relationerade med 
relevans, jag vill ha respondenter med relativt god kännedom om företagets sortiment 
vilket försäkras genom de valda kriterierna för urvalsmetoden och målpopulation. 
Eftersom jag kommer att intervjua de kunder som just genomfört ett köp från företaget 
säkerställer jag att de är aktiva kunder och därmed bekant med företaget och dess 
produkterbjudanden. 
 

  

3.8 Intervjugenomförande 

Undersökningen kommer att inkluderar de båda företagens kunder i båda städerna 
Göteborg och Madrid. Jag väljer att studera modekedjorna H & M och Zara och valet av 
företag sker efter eget intresse baserat på egna preferenser. Inriktningen av uppsatsen 
kommer jag att baseras kring den ”aktive kunden” som är den respondent som jag är 
intresserad av och som kommer att vara föremål i min undersökning. Genom att försäkra 
mig av att nedanstående kriterier följs, kommer jag att införskaffa förstahandsinformation 
från kunden. 

Undersökningsformuläret kommer att utformas så att de tillfrågade kan besvara utifrån sin 
egen erfarenhet och sina egna preferenser. Formuläret kommer att bestå av flera olika 
frågor, standardiserade och icke standardiserade intervjufrågor. Genom att ha en brett 
spann på frågorna vill jag ge kunden chans att besvara frågorna utifrån en helhetsbild och 
inte enbart koncentrera mig på ett visst detaljområde inom ämnet. Syftet är att försöka få 
fram vad kunden egentligen tycker om företaget och vad han/hon associerar varumärket 
med. Genom att jag avgränsar mig till två städer, Madrid och Göteborg som är relativa 
mångkulturella städer kan svaren skilja sig åt. På grund av tidsbrist kommer 
undersökningen avgränsas till att inkludera enbart 20 intervjuer från respektive företag i 
respektive stad.  
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3.9 Undersökningens giltighetsanspråk 

För att kunna uppnå en så stor överensstämmelse som möjligt, den så kallade 
definitionsvaliditen mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variabler, måste 
validiteten (giltigheten) och reliabiliteten (pålitligheten) vara hög. Genom att ha en hög 
validitet och reliabilitet betraktas resultatet som trovärdigt.  (Andersen 1998 s 85) 

Den studie som kommer att genomföras är tänkt skall visa hur verkligheten ser ut, dock 
kan vissa sakfrågor tas upp som kan påverka definitionsvaliditeten. Avsaknaden av en 
andra skribent i arbetet kan komma att medföra att arbetet kanske får en mer subjektiv syn 
då mitt arbete inte får ta del av andra skribenters insyn i sakfrågan eller idéer. Dock är jag 
på det klara med att jag genom att genomföra undersökningen i två städer kommer att få 
ovärderlig information genom kontakten och kommunicerandet med kunderna. Att jag 
även kommer att kunna ta del av deras åsikter samt få höra deras svar på de frågor jag 
kommer att ställa, inser jag redan nu vara en ovärderlig information och insiktsfull 
erfarenhet från början till slut. Relevansen tar upp det relevanta inom empirin eller 
variabelurvalet för den problemställning som ställts. Reliabiliteten anger resultatet av det 
som mätts och hur det insamlade resultatet kan ha påverkats av till exempelvis slump eller 
andra oväntade faktorer. Den faktorn minimeras genom systematisk och noggrann så att 
mätningarna av slutresultaten blir korrekta och tillförlitliga. (Andersen 1998 s 85)  
Reliabiliteten har dock inte samma centrala plats i en kvalitativ undersökning som i en 
kvantitativ. Anledningen är att kvalitativ studie syftar till att skapa en bättre förståelse av 
vissa faktorer och att den statistiska representativiteten då inte hamnar i fokus. (Holme, 
Solvang 1996 s 163 ff) Patel och Davidson menar på att reliabilitet i en undersökning kan 
ha ett felvärde, felvärdet beror på bland annat intervjuarens skicklighet i att minimera det 
felvärde. Författarna menar på att om det finns instrument som är reliabel så har de 
minskat felvärdet. (Patel , Davidson 2003 s100f) 
 

3.9.1 Undersökningens validitet och reliabilitet                                        

Mätinstrumentet jag kommer att välja kommer att vara intervjusituation eftersom de är 
lämpligast för att besvara undersökningsproblemen. Den intervjumall som kommer att 
användas är utarbetad utifrån studiens problemformulering och den teori som finns på 
området.  Den framtida intervjuprocessen är en viktig del av arbetet, för att försäkra mig 
om att intervjufrågorna kommer att vara rätt formulerade kommer jag att testa formulären 
genom att få en preliminär bedömning av underlaget av flera personer, tidigare studenter 
och därmed erfarna i uppsatsskrivandet.  Stor omsorg kommer att läggas vid utformningen 
av intervjuformuläret då det kommer att översättas till spanska. Genom att ytterligare 
överväga ordval och meningsuppbyggnader i intervjuunderlaget jag kommer att använda 
mig av, försäkrar jag mig om att de tillvägagångssätt jag väljer är mest lämpade och 
därigenom också förhöjer jag validiteten i uppsatsen. Under intervjusituationen kommer 
jag lägga stor vikt vid att låta respondenterna få svara på frågorna under tiden kommer jag 
att fylla i intervjuformuläret med respondenternas svar. Genom att tillämpa ovan nämnda 
tillvägagångssätt säkerställer jag reliabiliteten i uppsatsen då jag dokumenterar varje 
genomförd intervju med ett ifyllt frågeformulär. Jag försäkrar mig då om att de slutsatser 
jag senare kommer att komma fram till är riktiga eftersom de är baserade på genomförda 
samtalsintervjuer. 
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3.10 Felkällor 

En källas trovärdighet skall grundligt granskas innan den används. Personen bakom 
källan, metoden den har utförts på, tid och plats och förhållanden till andra källor 
bestämmer källans tillförlitlighet. Genom att jämföra en källa med andra liknande källor 
går det att pröva källans trovärdighet (Holme, Solvang 1996 s 131). I kvalitativ forskning 
får frågor som trovärdighet, noggrannhet och giltighet stor betydelse först efter 
datainsamlingen till skillnad från en kvantitativ metod där trovärdigheten får betydelse 
innan datainsamlingen (Staring och Svensson 1994 s 129). Genom att blanda kvalitativ 
och kvantitativ får jag ett mer säkert resultat, att enbart använda mig av en kvalitativ 
metod skulle avgränsa möjligheterna till ett helt felsäkert resultat. Den kvalitativa 
metoden är mer subjektiv medan den kvantitativa är logisk, baserad mest på siffror än en 
tolkande metod, vilket kommer resulterar i att jag kommer få en bättre vidd på den 
insamlade informationen från kunderna. 
 

3.10.1 Ställningsstagande till felkällor 

Det faktum att jag skriver rapporten själv, gör att jag är tvungen till att bli extra medveten 
om samtliga steg i det kommande processarbetet vilket medföljande gör att jag måste 
hålla distans till de tolkningar jag kommer att presentera. Som ensam skribent måste en 
kritisk inställning antas från början, vidare kan det diskuteras om mina tidigare 
textilkunskaper som textilekonomstudent kan komma att påverka objektiviteten då jag 
redan från början besitter kunskap inom ämnesområdet. Eftersom jag är medveten om 
ovanstående faktorer, är jag därmed också medveten om de olika felkällor som redan i det 
initiala stadiet kan uppstå på grund av det.  

De tolkningar som kommer att presenteras kommer att bestå av de genomförda 
kundundersökningar, respondenternas åsikter och personliga svar är de källor som 
slutsatserna grundar sig på.  

Genom att tillämpa induktiv statistik, kan en forskare säga något om den population 
forskaren tagit stickprovsresultat utifrån ifrån men det går inte att med säkerhet kunna 
uttala sig om att det verkligen är så (Holme, Solvang 1996 s 303).  

Det önskade slutresultatet är tänkt att bli en generalisering från den population som jag 
gjort urvalet ifrån, jag kan därmed få kunskap om hur det kan se ut men jag kan inte med 
säkerhet utifrån reglerna om statistisk generalisering veta om det verkligen är så för hela 
klientelet i de båda städerna med tanke på det lilla stickprovet som har utförts (Holme, 
Solvang 1996 s 303). I och med att respondenterna enbart består av 80 frivilliga ”aktiva 
kunder” kommer det resultat som presenteras att vara generaliserbart och det går inte att 
med säkerhet säga att det verkligen är så.  

Att genomföra en undersökning i två olika europeiska städer  kommer säkerligen att 
förhöja  graden av svårighet vid genomförandet av rapporten skillnader i tider och seder 
kommer att skilja sig åt mellan de olika städerna. 
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Det empiriska material som har använts i rapporten är införskaffat under juni 2007, det kan frågas 
om materialets relevans är tillräcklig på grund av införskaffningsdatumet. 
Jag anser dock att materialet har god tillförlitlighet eftersom att det empiriska materialet är 
insamlat under samma vecka. Materialet visar vad kunderna tänkte och tyckte vid de datum 
som undersökningarna genomfördes även om själva färdigställandet skedde efteråt så 
representerar det empiriska materialet kundernas åsikter vid undersökningstillfället som för 
Zara & H & M i Madrid var 070615 för Zara och H & Ms del i Göteborg genomfördes 
intervjuerna 070609. 
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4. EMPIRI OCH ANALYS 

I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningarna som genomförts i de båda 
städerna, Göteborg och Madrid att redovisas, undersökningarnas tillvägagångsätt har 
tidigare presenterats utförligt i metodkapitlet. 

I den initiala fasen av rapportprocessen var tanken att ha samma kapitelindelning  som i 
den teoretiska referensramen  för att underlätta för läsaren genom att lättare kunna 
återkoppla till den tidigare redovisade teorin men i och med det empiriska materialets 
natur kommer således empiri och analys att redovisat vartannat då det ej blir möjligt att  
tillämpa den tänkta kapitelindelningen på ett strukturerat sätt. Resultatet från 
intervjuundersökningarna kommer att resumeras i rapporten dock finns en utförlig lista 
över samtliga respondenters svar tillgänglig som bilaga. Nedan kommer en kort 
företagspresentation av de båda modeföretagen innan resultatet presenteras. 
 

4.1 Företagspresentationer 

Företagspresentationen är tilltänkt att hjälpa den oinsatte läsaren att få insikt i de två 
företagsorganisationer och kunna bilda sig sin egen uppfattning om företagens arbetssätt 
och företagens respektive valda företagskoncept. 

4.1.1 Hennes & Mauritz                                                                       
H & M är ett svenskt modeföretag med kollektioner för dam, herr, ungdom och barn.  
Företagets huvudkontor ligger i Stockholm med huvudfunktionerna design, inköp, 
ekonomi, etablering, reklam, human resources, och logistik. Företaget har dessutom 22 
produktionskontor i hela världen varav nio i Europa, elva i Asien ett i Centralamerika och 
ytterligare ett i Afrika. H & M har i nuläget över 1300 butiker i 24 länder och jobbar med 
cirka 100 egna designers, företaget har inga egna fabriker utan soursar sin produktion till 
sina leverantörer i framförallt Europa och Asien. I Hamburg finns företagets centrallager 
där företaget vidare skeppar ut stora mängder kläder till respektive land (Heikki Mattila 
våren 20071). Företaget försöker att undvika för många mellanhänder så att kostnaderna 
hålls nere i alla led, de köper stora volymer och vill förkorta ledtiden så att en optimerad 
och effektiv distribution kan ske. (www.hm.com 070415) 

H & M försöker följa upp modetrenderna för användning i sin kollektion.  Företaget har 
två huvudsäsonger, vår/sommar och höst/vinter.  De stora trenderna designas cirka ett år i 
förväg men innan kreationerna ritas upp gör företaget en noggrann analys för att kartlägga 
intrycken från omvärlden. De senaste åren har H & M presenterat en ny kollektion av ny 
designer, år 2006 var det Viktor & Rolf och Karl Lagerfeldt och dessförinnan Stella 
McCartney. (www.hm.com 070415) 

Modeföretaget lägger stor vikt vid en butiks placering och skyltning eftersom det är 
företagets ansikte utåt mot kund. Som underlag vid val av specifik plats genomför H & M 
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rigorösa och noggranna undersökningar av demografin, köpkraften samt köpbeteendet i 
det potentiella området. Dessutom kartlägger de eventuella konkurrenter som finns i 
området. H & M har som policy att inte äga någon butik och väljer att hyra för att undvika 
att binda kapital i fastigheter. (www.hm.com 070415) 

Stora reklamkampanjer förekommer i olika sorters medier. I Sverige har företaget en 
utvecklad postorderservice som funnits i cirka 20 år (www.hm.com 070415). 

4.1.2 Zara     
Zara är en av Inditexkoncernens åtta varumärkeskedjor, resterande varumärken utgörs av 
följande märken; Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home 
och Kiddys Class. Inditex koncernen har totalt 3 115 butiker. (www.inditex.es 070502) 

Huvudkontoret är placerat i norra delen av Spanien, La Coruña, Arteixo. Här sker 
kreationen av kollektionerna med huvudfokus på design, utformningen av plagg och 
trendmedvetenhet.  I dagarna finns Zara i 63 länder med över 990 butiker. 
(www.inditex.es 070502) 

Företaget sätter stort värde på informationssystemen POS från butikerna till 
huvudkontoret, arbetssättet med få plagg ur sortimentet och en snabb 
lageromsättningshastighet har gjort att företaget idag anses vara en pionjär bland moderna 
företagsledare genom att erbjuda affärerna nya produktleveranser var fjortonde dag. 
Processen medför att företaget arbetar kontinuerligt med att designa nya plagg och är inte 
strängt hållna till säsongsindelningar som andra konkurrerande företag.  Företagets valda 
arbetssätt med en integrerad produktionslinje, så kallad supply chain medför att företaget 
har större kontroll och mer bestämmande rätt över produktionen. (Jan Carlsson våren 
20072) 

Zara har som policy att inte göra reklam, dock genomförs årligen två stora reor, jul- och 
sommarrea. Företaget genomför ingen postorderservice eller internetförsäljning och 
företaget har en traditionell inställning till att inte använda sig av kändisar, Zara vill inte 
precisera sin image utåt, det är anledningen till att de inte genomför reklamkampanjer. 
Företaget lägger hellre ned stor omsorg på val av rätt lokalplacering, oftast med fleråriga 
studier och stränga förhandlingar för att försäkra sig om att få den bäst lämpade 
butiksplaceringen. Butiksmiljön och skyltningen är drivande frågor för ledningen, en 
nästan identiskt skyltning garanterar att kunden alltid kan känna igen sig oavsett var i 
världen Zara affären befinner sig. (Fabrega 2004 s 120 ff) 

 

4.2 Kunderna 

• De tre första frågorna i intervjun är angående kundens; kön, ålder och sysselsättning  

Majoriteten av respondenterna som deltog i undersökningen var kvinnor. Enligt det insamlade 
materialet fanns det bland respondenterna totalt 15 studerande, i Göteborg fanns det fler och 
                                                 
2 Föreläsare och lärare vid THS, Borås Högskolan i Fashion Logistics period 3, 2007  
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äldre studenter än till exempel Madrid, där enbart en studerande fanns med som Zarakund. 
Resterande respondenter i båda städerna var samtliga arbetsföra inom olika yrkesområden, 
dock fanns en hemmafru med i undersökningen, i form av Zarakund i Madrid. 
(intervjuundersökning)  

I Madrid fanns det representerade sex manliga respondenterna som Zarakunder, fem 
manliga respondenter fanns bland H & M-kunderna och i Göteborg fanns det totalt fem 
manliga respondenter varav två var Zarakunder. (intervjuundersökning) 

Av Göteborgskunderna var 14 studerande medan det enbart fanns en Madridkund av 
samtliga respondenter som var student. Av de 14 Göteborgskunder var det jämnt fördelat 
med sju studerande både som H & M- och Zarakund. Den enda studerande i Madrid var 
en Zarakund. (intervjuundersökning) 

Madridrespondenterna hade alltså sysselsättning i större omfattning dock fanns en 
hemmafru med som Zarakund. De Göteborgsrespondenter som var studerande var 16-36 
år. (intervjuundersökning)  

Intervjuunderlagen visar att Zararespondenterna har en högre genomsnittsålder än till 
exempel H & M-respondenterna, både i Göteborg och i Madrid. (intervjuundersökning) 

 

Figur: 4:1 Studerande  Intervjuundersökning 

KUND STAD KÖN ÅLDER SYSSEL-
SÄTTNING BESÖK KÖP 

ZARA GBG KVINNA 23 STUDERANDE 8 3 

ZARA GBG MAN 27 STUDERANDE 7 2 

H & M GBG MAN 21 STUDERANDE 3 2 

ZARA GBG KVINNA 23 STUDERANDE 5 2 

ZARA GBG KVINNA 19 STUDERANDE 10 4 

ZARA GBG KVINNA 27 STUDERANDE 15 5 

H & M GBG KVINNA 25 STUDERANDE 20 7 

H & M GBG KVINNA 25 STUDERANDE 12 9 

ZARA GBG KVINNA 26 STUDERANDE 3 1 

ZARA GBG KVINNA 24 STUDERANDE 8 5 

H & M GBG KVINNA 18 STUDERANDE 52 12 

H & M GBG KVINNA 16 STUDERANDE 30 24 

H & M GBG KVINNA 36 STUDERANDE 16 10 

H & M GBG KVINNA 20 STUDERANDE 40 30 

ZARA MAD KVINNA 27 STUDERANDE 2 2 

 

• Analys 

Ålder, kön och sysselsättning angavs som tre faktorer att ha i beaktning av mig då de 
möjliggör olika grunder för kundens motivation till att tillfredställa behoven.  
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Maslowsbehovspyramid gör ingen urskiljning mellan år, men åldern påverkar till den grad 
att exempelvis kunder i olika åldrar har olika behov då de kan befinna sig i två olika 
ställningar i livet; ung sällskaplig tonåring och arbetsför karriärkvinna. De två kunderna 
har två olika behov att tillfredställa genom sitt klädselsval, och väljer därmed i större 
utsträckning det varumärke som kan tillfredställa det aktuella behovet. Därför bör företag 
veta vem som är kunden för att kunna fylla det behovet, genom att införskaffa information 
om vad som efterfrågas av kunden kan företagen åstadkomma det. (Bruzelius, Skärvad 
2004 s 289) 

I den teoretiska referensramen nämndes att två av delbehoven var speciell viktig för 
uppsatsens del, de sociala behoven och aktningsbehovet figur 2.3.  Solomon 1993 s 81 ff 
menar på att behoven kan bli tillfredställda på olika sätt beroende på kundens handlingar 
och kundens drivkrafter till att få behovet tillfredställt. 

Solomon 1993 s 81 menar att när kunden blir varse om att ett behov finns uppstår 
motivationen. En handlingskraft till att försöka eliminera behovet där kunden agerar och 
tillfredställer sitt behov. Om kunderna är studerande och pengaberoende blir det svårare 
att tillfredställa behovet genom att eliminera det med att inhandla konsumtionsvaror, 
eftersom pengar är en bristvara.  

En kund som studerar utan jobb kanske inte har samma behov av att handla kläder då 
andra primära behov är viktigare att först tillfredställa, men tillika måste hitta ett sätt att 
dämpa sitt behov, vilket resulterar i att ett annat beteende uppstår. Enligt Solomon 1993 s 
81 förändras enbart handlingen bakom behovet, målet måste ändå nås, eftersom själva 
behovet fortfarande måste dämpas. Ett sätt att dämpa behovet kan vara genom att 
fönstershoppa, det kan förklara det existerande bortfallet på 34 % i form av uteblivna köp 
enligt figur 4.1. Av 173 butiksbesök/år genomförde de 15 studerande bara 118 köp/år. 
(intervjuundersökning) 

Fönstershopping kanske är det sätt som kunden tar till för att försöka dämpa behovet, då 
kundens aktuella ekonomiska situation som student inte möjliggör för kunden att 
tillfredställa behovet helt ut. 
 

I4.3  Köp och besöksfrekvens 

• ”Hur ofta besöker du ZARA / H & M /år” 
• ”Hur ofta handlar du i ZARA/ H & M  /år”  
 
 
De genomförda undersökningarna visar att Madridkunderna i generella drag är mer köplystna 
i sin livsstil än Göteborgskunderna. Madridkunderna handlar mer än Göteborgskunderna med 
24,6 genomförda köp årligen i förhållande till 20, 7genomförda/år. (intervjuundersökning) 
Engagemanget är varierande beroende på kundens köpvillighet, högst besöksfrekvens har 
dock Zara i Madrid (26 besök/år). H & M-kunden i Göteborg (18 besök/år) besöker mer 
frekvent en H & M butik än Zarakunden (7 besök/år) i Göteborg. H & M-kunden i Madrid 
besöker butiken 23ggr/år. (intervjuundersökning) 
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Undersökningen visar också att det bland Madridkunderna också finns ett bortfall, då det 
enbart blir 24,6 köp av 51 besök. Vid närmare analys av bortfallet ser det ut som om 
bortfallet ligger hos H & M-kunderna i Madrid som med 23,6 besök/år/kund ändå bara 
blir 9,6 köp/år. (intervjuundersökning) 

• Analys 

Det finns flera skillnader mellan kunderna och städerna i besöksfrekvens. De 
genomsnittliga affärsbesöken i H & M, Madrid och Göteborg låg på 75 % av 
Zarakundernas besök i Madrid med 26 besök/år enligt intervjuundersökningen.  

Melin 1997 s 154 menar på att meddelanden måste kommuniceras ut och vara enhetliga, 
företaget måste producera något som visar produktens differentieringsfördelar, kunden i 
sin registrerar meddelandet och det hjälper kunden att ta det slutliga köpbeslutet. Solomon 
1993 s 149 nämner att kundernas olika intentioner till varumärket kan innebära olikartad 
köpvillighet från kunden sida. Kunden måste vara mottaglig för stimuli och ta emot de 
signaler som projiceras utåt. Går de två ej hand i hand så kan inte kunden ”övertalas” till 
att genomföra ett köp. 
 

4.4  De konkurrerande företagen  

• ”Vilka andra butiker handlar du dina kläder, accessoarer och komplement i?”   

Figur 4-2 De konkurrerande företagen  Intervjuundersökning 

KUND STAD ANDRA BUTIKER 

ZARA GBG H&M MANGO MQ 

H&M GBG GINA TRICOT KAPPAHL ÅHLENS 

H&M MAD MANGO ZARA STRADIVARIUS 

ZARA MAD MASSIMO DUTTI EL CORTE INGLES MANGO 
 

Undersökningen visar att kundernas märkeslojalitet är mycket liten, de allra flesta kunder 
handlar i många varierande butiker.    

Shoppingkulturen mellan kunderna är olika, H & M-kunderna i Madrid nämnde i större 
utsträckning att de handlar hos butikerna; Mango, Zara samt Pull and Bear, Stradivarius 
och Bershka, tre ungdomsorienterade Inditexägda företag. Zarakunderna nämnde bland 
annat Massimo Dutti, Tintoretto, och Mango som konkurrerande företag. I Göteborg var 
H & Ms konkurrenter bland annat Gina Tricot, Kappahl, Bik Bok och Vero Moda och för 
Zaras del i Göteborg återfanns bland annat, Lindex, H & M, MQ samt NK 
(intervjuundersökning) 

• Analys 

Märkeslojaliteten som Melin 1997 s 315 talar om är hos båda företagen i teorin bra 
genomtänkt, varumärkena är väl framförhållna. Kunderna vet vad de kan förvänta sig av 
varumärken och de har en god uppfattningsförmåga av vad varumärken står för. Det 
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engagemang som Melin 1997 s 315 dock förespråkar är svårare för företaget att skapa. 
Kunderna känner inte att de har en exklusiv märkeslojalitet till varumärken. Som jag 
tidigare nämnt i empirin införskaffar majoriteten kunder andra varierande varumärken 
(intervjuundersökning). Det brister alltså i det engagemang som företagen vill skapa för 
att på så sätt binda kunderna till varumärket. 

 

4.5 Respondenternas associeringar till varumärket  

• ”Hur tror du att en typisk H & M/ZARA -kund är, beskriv den kunden med tre 
ord?”  

Figur 4-3 Varumärket Intervjuundersökning 

KUND STAD ADJEKTIV 

ZARA MAD KVINNA UNG MODERN 
H&M GBG UNG TREND STUDERANDE 
ZARA GBG MODEMEDVETEN FIN VÄLKLÄTT 
H&M MAD UNG TJEJ ENKEL 
 

Kundernas associationer till varumärken varierar stort, H & M-respondenterna från de 
båda städerna tyckte bland annat att företagets kärnvärden baseras på ett ungt och modernt 
sortiment, för unga människor med en bra pris dock kanske inte med bästa kvalité.  
Madridrespondenterna var de kunder som var mest negativa till H & Ms kvalité 
erbjudande. Som beskrivning för ”Zara” nämndes bland annat kvinna, medelklass och 
modern, Zararespondenterna från Göteborg instämde vid beskrivningen av ”Zarakunden” 
med adjektiv som välklätt och fin. (intervjuundersökning) 

 H & M- kunderna i Madrid ansåg att företaget erbjuder mer casual och mindre finkläder 
med betoning på elegans, (välklätt och stiligt) vilket dock enligt Zararespondenterna är det 
som Zara erbjuder. Den mest generella attityden och mest förekommande är att 
Zarakunden finner Zaramärket som behagligt, erbjuder nymodigheter med klassiska drag i 
trendigt plagg.  Kunderna ser företaget som ett ungt modebolag, dock med en viss 
medelklass positionering, vilket kundernas val av ord understryker. 
(intervjuundersökning) 

Bland de förekommande attityderna var Madridkunderna i allmänhet mer negativa än 
Göteborgskunderna både till Zara och H & M med kommentarer om sortimentets estetik 
och pris, där förhållande priskvalité nämndes mest. Respondenterna i Madrid var dock 
mest negativa till H & M, de var kritiska och kommenterade H & M på grund av deras 
prisklassgenre i förhållandet till den erhållna kvalitén där de tyckte att företaget inte höll 
bra i jämförelsen pris-kvalité. (intervjuundersökning) 

Göteborgskunderna var mycket mer positiva i sina uttalande både till Zara och till H & M 
i förhållande till Madridkunderna. Det fanns vissa spontana uttalande som kommentaren 
från den 24 åriga tjejen från Göteborg som ansåg att H & Ms kundgrupp bestod av 
pengasmarta tjejer i 20- 24 års ålder. (intervjuundersökning) 
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• Analys 

Enligt Fiske så är feedback ”överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren” 
(Fiske 2004 s 37). Undersökningsresultatet visar att företagens olika 
kommunikationsmodeller resulterat i att H & M-kunderna finner varumärket ungt och 
trendigt. Företagets nuvarande kommunikationsstrategier i form av inbjudna kända 
gästdesigner bidrar säkerligen till den aktuella synen bland kunderna. För Zaras del så har 
företagets kommuniceringsstrategier resulterat i att kunderna finner varumärket 
sofistikerat och kvinnligt.  

Solomon 1993 s 48 ff menar på att värderingar, omdömen eller kundens åsikter är de 
bidragande faktorerna till kundens mottaglighet för varumärket eller varan i frågan.      
Om attityden bakom kundernas åsikter om varumärket handlar om deras mottaglighet är 
konsumenternas övergripande värderingar därför en viktig del av den image som 
konsumenterna associerar till vid köpbeslutet som Keller 2003 s 100 anger.  

Den nya indirekta kommunikationsmodellen ”Word of mouth” kan påverka kundernas 
åsikter negativt av andra kunders negativa kommentarer eftersom det har ökad 
trovärdighet än företagens egna marknadskommunikationer. Kunden är mer mottaglig till 
att tro andra kundernas rekommendationer än företagens egna marknadskommunikationer. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_mouth 080705 

Företagen idag bör tänka på lönsamhetsaspekten, som direkt påverkas av det kvalité 
erbjudande som finns på marknaden, oftast är dock den aspekten mer närvarande inom 
tjänsteföretag (Sternhufvud 1998 s 22). Dock vill jag framhäva att jag tror att de är något 
som samtliga av dagens konsumentföretag bör ha närvarande då kundens missnöjdhet, 
speciellt när det är inom kvalité-aspekten gör att lönsamhetsresultat blir lidande.  

Sternhufvud 1998 s 22 menar på att det är viktigt att få företag medvetna att om företagen 
erbjuder låg kvalité när kunden inte är villig att kvalitéskompromissa kan det leda till att 
företaget i frågan förlora befintliga kunder eller att företaget får svårt att attrahera nya, i så 
fall kan negativ" word of mouth komma att göra stor skada. 

 Ovan nämnda anledning är kanske delvis den orsak som ligger bakom Madridkundernas 
negativa kommentarer angående H & M s priskvalité förhållande.  
 

4.6 Respondenternas associering till celebriteter 

•   ”Om varumärket vore en person, vem skulle H & M/ZARA då vara?”  

  Figur 4-4  Person Intervjuundersökning     

KUND STAD PERSON 

H&M GBG STUDERANDE TJEJ/UNG 
TJEJ/UNGDOM 

H&M MAD UN TJEJ/KVINNA/UNG KVINNA 

ZARA GBG NICOLE KIDMAN/CATHERINE 
ZETA JONES 

ZARA MAD OLIKA NAMN 
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Bland de personer som kunderna associerade till nämnde Zarakunderna fler äldre kändisar, 
Catherine Zeta Jones, Sharon Stone och Catherine Hepburn medan H & M-kunderna bland 
annat associerade till Kate Moss och Sienna Miller. (intervjuundersökning) 

De manliga H & M respondenterna från Madrid beskrev till exempel den nationella  Formel 1 
föraren Fernando Alonso och tidigare Real Madrid spelaren David Beckham. De manliga 
Zarakunderna angav Sergio Ramos, spansk fotbollsspelare för Real Madrid. 
(intervjuundersökning) 

I Göteborg angav de manliga H & M-kunderna Fredrik Ljungberg, de angavs också kvinnliga 
förebilder, t ex Victoria Silvstedt och Agnes. Zarakunderna angav ”ung fotomodell och 
kopierande lillebror”. De manliga respondenterna från Göteborg angav kvinnliga personer i 
större utsträckning än de manliga respondenterna från Madrid. (intervjuundersökning)           

• Analys 

De äldre celebriteterna står för en mer mogen, kvinnligare stil medan Kate Moss och 
Sienna Miller står för den unga trendiga kvinnan.  Kapferers teori 1997 s 105 f om 
reflektion handlar om att förmedla att varumärket är en reflektion av sin målgrupp vilket 
sker genom företagets val av positionering.  

Kärnvärdet i produkten skall vara det centrala enligt Melin 1997 s 154 eftersom det är det 
som ligger i grunden för varumärket möjligheter att exponeras utåt mot kund.  Skillnaden i 
kärnvärdet blir överskådlig i en jämförelse av de celebriteter som kunderna associerar till. 
Enligt Kapferesidentitets prisma matris visar kundernas reflektioner kring ett varumärke 
kundens personlig associering. 

Kapferer 1997 s 105 f tar upp identitetsprismats olika dimensioner och hur det påverkar 
kunderna genom de olika kommuniceringssteg, med syfte om att kunden slutligen tar till 
sig den bild av varumärket som projiceras ut. Förhoppningen är att få kunden intresserad i 
det som kommuniceras. Den själbild i det här fallet celebritet som kunderna uppfattar är 
olika beroende på kundernas ursprung, Madridrespondenterna angav nationella kändisar 
vilket inte förekom i lika stor uträckning bland Göteborgsrespondenterna. Dock nämndes 
mer allmänna okända personer, till exempel, ”min syster” och ”grannen” etc. Det 
fenomenet förekom inte i lika stor utsträckning bland Madridrespondenterna i 
undersökningen.  

H & M-respondenterna i de båda städerna angav och associerade i allt större utsträckning 
till unga aktuella kvinnliga kändisar än Zararespondenterna. Relationen mellan 
varumärkena och Göteborgsrespondenterna var huvudsakligen mer internationell än med 
Madridrespondenterna. (intervjuundersökning)  

En tänkbar anledning kan vara att Zarakunderna inte nämner internationella celebriteter då 
respondenterna har svårt att uttala celebriteternas namn, vilket också påpekas av Doole, 
Lowe 2004 kapitel 6 som menar att skillnader inom sociokulturella faktorerna kan 
innebära svårigheter vid namnuttal. Göteborgsrespondenterna har dock en internationell 
associering till båda varumärkena. Det beskrivna fenomenet ovan får medhåll från 
Solomon 1993 s 51 som redan i tidigare kapitel kommenterat att olika kunder reagerar 
olika på olika stimuli. Det kan också vara anledningen bakom varför 



 

 
 

32 

Madridrespondenterna har åsikter och sätter mer ”tyngd” vid aspekten kvalité. Solomon 
menar på att attityder kan variera mellan kön och kulturer som påverkar konsumenternas 
attityder gentemot specifika varor (Solomon 1993 s 103). 
 

4.7 Kundernas associering till tidsepok 

• ”Om företaget var en epok vilken epok (tiotals år) skulle företaget då vara” 

På frågan om vilken tidsperiod som beskriver varumärket bäst fanns det varierande svar, 
Zararespondenterna i Madrid angav 20- talet fram till dagens 2000-tal. I Göteborg angav 
Zarakunderna 50-talet fram till idag. För H & M s del angavs det fler varierande svar, en 
större majoritet angav 70- talet medan 90- talet också var vanligt förekommande bland 
respondenterna i Göteborg och Madrid. En jämförelse visar att kunderna tycker att den 
stilpersonlighet som H & M representerar är mycket mer nutida än Zaras. H & M-
kunderna tycker alltså att H & M står för en mer modern stil medan Zarakunderna anser 
att Zara är klassisk. (intervjuundersökning) 

• Analys 
Enligt Melin 1997 s 132 är den positionering varumärket har, av stor betydelse då den 
visar vad varumärket står för och gör varumärket särskiljande i förhållande till 
konkurrenterna. De svar som gavs av samtliga respondenter på frågan om tidsperioden, är 
betydelsefull då den ger svar på hur kunderna med olika sociala och kulturella 
bakgrunder, förknippar varumärket med och vilken ”personlighet” de associerar till 
varumärket. 

De skillnader som således finns mellan de båda företagskunder i de olika städerna är enligt 
Doole, Lowe 2004 kapitel 6 relaterade med attityds - och värderingsskillnader som indirekt 
beror på socio-kulturella faktorer.  

 

4.8  Betygsättning på varumärket 

• ”Jag upplever varumärket H & M/ZARA” 

 

Sofistikerat 

Ungdomligt 

Vackert 

Modernt 

Trendigt 

Snyggt 
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5=instämmer helt, 4= instämmer till viss del   3= varken eller 2=instämmer knappt, 1 =instämmer inte alls 

 

Figur 4-5 Betygsättning på varumärket Intervjuundersökning 

KUND STAD SOFISTIKERAD UNGDOMLIGT VACKERT MODERNT TRENDIGT SNYGGT 

ZARA GBG 3,5 3,85 3,05 3,85 3,55 3,55 

ZARA MAD 3,25 3,85 3,2 4 3,05 3,45 

H&M MAD 2,3 3,2 2,3 3,5 3,2 2,7 

H&M GBG 2,6 4,3 3,1 4,1 4,35 3,95 
 

 
Zarakundernas omdöme av produkterna visar på höga betyg i modernt/sofistikerad/vackert 
medan H & M fick högre betyg i ungdomligt/modernt/trendigt/snyggt. Zara får i 
genomsnitt ett mer jämnare betyg i helhetsomdömet på samtliga ovanstående adjektiv i 
båda städerna än H & M, enligt intervjuundersökning. 

Det empiriska materialet har hittills informerat om H & M-kunderna anser att H & M är 
ett företag med brett sortiment och varierande utbud, trend är främst nyckelordet för att 
beskriva varumärket. Zarakunderna anser att Zara har en mer mogen profil, sortimentet 
inkluderar finkläder vilket kunderna associerar till mogen kvinna där det sofistikerad 
skulle vara nyckelordet att beskriva varumärket. (intervjuundersökning) 

• Analys 

Enligt Melin gör en klar positionering att varumärket får en klar märkesdifferentiering så 
att företaget kan vända sig till de rätta kunderna. Om företaget kan framförhålla en 
konsekvent positioneringen kan de vända sig till de rätta kunderna. (Melin 1997 s 154) 

Bruzelius och Skärvad s 124 beskriver att företagsimage utåt mot kund måste stämma 
överens med det som företagsprofil respektive identiteten signalerar. H & M har en 
identitet som kunderna klassificerar som ”ung och studerande”, den ungdomliga imagen H 
& M använder som positionering är kunderna medvetna om enligt resultatet av 
intervjuundersökningen. Zaras identitet klassificeras av kunderna i undersökningen som 
”välklätt och kvinnligt” vilket likaså anger den image (bild) som varumärket reflekterar.  

Bruzelius och Skärvad 2004 s 124 beskriver vad som kännetecknar starka varumärken. H 
M och Zara kan utifrån de tidigare beskrivna premisserna(identitet, profil och image) 
anses vara starka framförhållna varumärken vilket respondenterna svar på 
intervjuformuläret visar på. Kunderna anser att båda företagen har en klar framtonad 
identitet, H & M har en modern och ung framförhållning, medan Zara en mer mognare 
identitet och profilinriktning. (intervjuundersökning) 

Vid en närmare analysering av den betygsättning som de olika adjektiven fått kan en 
objektiv slutsats dras att  även om företagen sortiment konsideras lika, så visar kundernas 
omdömen att de ser sortimenten som olika vilket resultatet bevisar. 
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4.9  Betygsättning på produktutbudet 

• ”Hur skulle du poängsätta H & M/ZARAHS produktutbud?”   

 
Poängsätt: 1-5 

5= finns allt jag behöver, 4= har nästa allt jag behöver, 3 =Neutral. Har vissa saker saknar dock andra 2= ibland händer det att jag hittar 
något. Mer sällan än ofta, 1 =hittar nästan aldrig något jag gillar/är i min smak. 

 
Figur; 4-6 Betygsättning på produktutbudet Intervjuundersökning 

 

KUND STAD PRODUKT 
UTBUD 

ZARA GBG 2,55

ZARA MAD 3,4

H&M GBG 3,35

H&M MAD 2,95

 

Kundernas betygsättning på företagens produktutbud gav följande resultat; lägst betyg på 
produkterbjudandet gav Zarakunderna i Göteborg med medelbetyget 2,55. För H & Ms 
del i Göteborg blev det medelbetyget 3,35 medan Zarakunderna i Madrid var mest 
generösa, medelbetyget blev 3,4. För H & Ms del i Madrid blev det 2,95 
(intervjuundersökning) 

• Analys 

Det kan vidare diskuteras om den låga poängsättning som Zara fick av 
Göteborgskunderna, 2,4 beror på missnöje med det existerande sortimentet, eller om 
annan orsak ligger bakom (intervjuundersökning). Med tanke på att den genomförda 
undersökningen inte visade några andra negativa tendenser bland de tillfrågade kunder, är 
anledningen bakom säkerligen att butiken knappt varit öppen i två månader vid 
intervjuundersökningen.  

 

4.10  Betygsättning priser 

• ”Hur upplever du H & M / Zarakunderna priser på sortimentet?”  

 

Poängsätt: 1-5 Från en skala 1-5.   5 = billigt, 4= mer billigt än dyrt.  3 = neutral vissa saker är billiga andra dyra, 2= mestadels av utbudet tillhör 
en övre pris gräns, 1 = dyrt 
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Figur 4-7 Betygsättning priser Intervjuundersökning 

       

KUND STAD PRISERNA 

ZARA GBG 4 

ZARA MAD 3,45 

H&M GBG 4 

H&M MAD 3,75 
 

            

Betygsättningen gav följande resultat; Zara och H & M-kunderna fick en 4 i genomsnittsbetyg av 
Göteborgsrespondenterna medan Madridrespondenterna gav 3,75 för H & M och 3,45 blev 
omdömet för Zaras del. (intervjuundersökning) 

• Analys 
Doole, Lowe 2004 kapitel sex menar på att sortimentet som företaget erbjuder måste ha ett 
anpassat pris som den tilltänkta målgruppen kan finna resonabel. Resultatet visar att 
Göteborgsrespondenterna var mer vänligt och positivt inställda till båda varumärkenas 
priser i något större utsträckning än Madridrespondenterna. Med tanke på det tidigare 
resultatet där H & M-kunden i Madrid varit negativt inställd till  varumärket H & M visar 
intervjuundersökningen att missnöjet bakom inte är prismässig, missnöjet är snarare 
attitydmässig.  
Sternhufvud 1998 s 22 menar  på att förutom att priset skall vara rätt måste erbjudandet 
uppnå de kriterier som kunden förväntar sig vilket får medhåll från Melin 1997 s 154  som 
menar på att det är viktigt att den tänkta positioneringen korrelerar med produktens 
konkurrensfördelar.   Står inte erbjudandet upp mot kundens förväntningar, kan ett 
missnöje uppstå bland kunder som kan resultera i att de söker sig till konkurrenterna och 
att företaget förlorar sina befintliga kunder eller får svårt att attrahera nya. Sternhufvud 
1998 s 22 
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6. SLUTSATSER 

 
I det här kapitlet återges syftet att redovisa hur Zara och H & Ms kunder ser på 
företagen, för att senare analysera i vad skillnader/likheter ligger i och lyfta fram en 
diskussion i kundernas lojalitet, med slutmålet att besvara huvudproblemfrågan; Kan en H & 
M och en Zarakund vara samma kund. 
 
Huvudproblem 
Kan en H & M kund också vara en Zarakund?  
 
Zarakunderna i de båda städerna anser Zara vara medelklass butik på grund av sin 
positionering, vilket inkluderar produktsortimentet med extra betoning på design och 
kvalité aspekterna. H & M anses erbjuda mer nymodigt och trendigt sortiment. Den 
komparativa prisanalysen visar dock att båda kunderna hade liknande åsikter angående 
företagens priser. De två företagen har därmed valt två olika positioneringar. 
 
Företaget Zara säger sig vara ett varumärke för alla i mån om att inte exkludera någon 
potentiell kund.  De genomförda kundundersökningarna visar dock att Zara har en klar 
bild av hur en Zarakund ser ut; utbildad kvinna med klädintresse. 
Det är den bild som Zara kommunicerar ut och upprätthåller, genom att tillämpa ovan 
nämnda metod lyckas företaget faktiskt rikta in sig till rätt kund, dock på bekostnad av 
mer informella baskläder vilket indirekt leder till att kundgrupper som ej tillhör den ovan 
nämnda klientelgruppen, som unga tonåringar ej hittar ”sitt” hos Zara. 
 
Det faktum att Inditex har sju andra varumärkesföretag resulterar i att koncernen fångar 
upp alla tänkbara målgrupper på ett eller annat sätt som inte är rätt kund hos Zara.  Vilket 
leder till problematiken; Hur fångar H & M upp de kunder som inte är enbart är H & M-
kunder? H & M har ett brett sortiment och exkluderar ingen kund men märkeslojaliteten 
blir därmed inte hög. I Madrid har H & M inte enbart Zara som konkurrent utan också 
minst 2 av Inditex andra kedjor, Bershka och Stradivarius. Ovan nämnda varumärken 
erbjuder samma ungdomliga kollektioner som återfinns på H & M.  
 
För att H & M skall kunna bli mer kompetitiv på Madridmarknaden bör företaget 
undersöka tänkbara lanseringar av nya varumärket för att kunna fånga upp de kunder som 
inte bara söker det generella, utan söker mer detaljerade, en mer precis genre. 
Modeföretag bör tänka på att oavsett om det i dagens samhälle ges tillfälle att erbjuda 
homogena produkter till alla, med de ekonomiska fördelar det innebär kommer trender 
och tendenser att alltid vara flyktiga och även om det idag är mer frekvent med tillfällig 
märkeslojalitet från kundernas sida är det aldrig fel att skapa nya kundrelationer. 
 
Som svar på huvudfrågan vill jag konstatera att det finns en större chans att en Zarakund 
är en H & M kund i Göteborg och vice versa än att en Zarakund handlar H & M i Madrid.  
 

Delproblem 1 
Vilka är kundernas generella attityder mot företagen Zara och H & M i städerna 
Göteborg och Madrid? 
 
Resultatet visar inga stora markanta differentierade åsikter mellan kunderna och städerna 
emellan dock finns det fler framträdande åsikter än andra.  
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Det mest intressanta var att inse de negativa åsikterna angående H & Ms kvalités pris 
komparationer. Undersökningsresultatet kan exkludera att missnöjdheten bakom skulle 
kunna vara prismässig, resultatet förmedlar en neutral bild till företagets priser på 
sortimentet. 
Som jag nämnt är ”Word of Mouth” en ny indirekt kommunikationskanal som bör 
användas som ett strategiskt vapen mot konkurrerande företag, det inkluderar, involvera 
kunderna så att de agerar som talespersoner åt företaget. För H & M i Madrid verkar det 
inte fungera optimalt varav det kanske bör göras investeringar inom området för att 
förändra den negativa bilden kunderna trots allt har.   
 
Delproblem 2 
Finns det likheter/skillnader i kund attityderna och kund omdömen? Vad beror det på i så 
fall? 
 
Kundernas sätt att associera till varumärket är enligt min mening ett klart resultat av de 
sociokulturella skillnader som finns.  
Analysen av sleptfaktorerna visar på de skillnader som finns städerna och kulturen 
emellan; 

• Göteborgsrespondenterna anser att varumärkenas priser, H & M och  
Zara är mer förmånliga än Madridrespondenterna 

• Göteborgsrespondenterna har en mer internationell associering än 
Madridrespondenterna till varumärkena H & M och Zara 

• Göteborgsrespondenterna associerar varumärket Zara till en nyligare epok 
än Madridrespondenterna 

• Madridrespondenterna är mer kritiskt inställda till varumärkena H & M och  
Zara än Göteborgsrespondenterna 

 
 
 
Samhällets karakteristiska drag, de rådande värderingarna samt religionen är alla 
betydande faktorer som ger upphov till de varierande associationerna bland kunderna i de 
båda städerna till ett och samma varumärke. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION  

I det här kapitlet diskuterar jag utformningen av intervjufrågorna, metodvalet samt 
undersökningens validitet, reliabilitet och källkritik. Jag reflektionerar över själva 
undersökningen och de eventuella problem som uppstod under vägen. Dessutom ges 
förslag på framtida forskning. 
 
 
7.1 Egna reflektioner 
 
Jag valde undersökning efter mitt eget intresse, mina egna preferenser var det som styrde 
valet av ämnesområde och företagen i undersökningen. Jag ansåg mig från början besitta 
god kunskap inom ämnesområdet men arbetet med rapporten har givit bredare inblick och 
djupare förståelse. Jag vill vidare betona ämnets komplexitet och att det finns mycket 
forskning kvar att genomföra, då det är en kompetitiv konsumentmarknad ämnesområdet 
berör.   
 
 
7.2  Tillförlitlighetsutvärdering 
 
Genom uppsatsskrivningsprocessen har jag följt tillvägagångssättet som jag avsett att 
följa. Genom att jag tillämpade definitionen ”aktiv kund” som riktlinje vid val av 
respondenter försäkrade jag mig om att de tillfrågade var bekanta med företaget och dess 
produkter och att undersökningen därmed har hög validitet, då den är relevant för 
ämnesområdet som studeras. 
Den förstudie som beskrevs i metodkapitlet genomfördes med syfte att öka validiteten i 
undersökningen. Intervjufrågeformuläret presenterades till några vänner där de fick 
besvara frågorna, ge förslag på eventuella ändringar samt kommentera oklarheter. 
En fördel med att genomföra personliga intervjuer under processarbetet var att jag behöll 
kontrollen över vem som svarade, i och med det försäkrade jag mig om att ingen obehörig 
kan ha svarat på frågorna vilket ger fortsatt god validitet.  Översättningen av 
intervjufrågorna och frågeformulärets utformning är några exempel av den förhöjda 
svårighetsgraden vid utförandet av undersökningen.  Dock var det nödvändigt att lägga 
ned tid på att vara noggrann vid översättningen av intervjufrågorna, genom att ha många 
varierande frågor i undersökningen försäkrade jag mig också om att undersökningen har 
god reliabilitet. Dock insåg jag tidigt vikten av att samtliga frågor borde vara relationerade 
med ämnesområdet, undersökningen blir inte mer trovärdig bara för att det finns mycket 
information.  Därför valde jag att genomföra en undersökning med kvalitativa och 
kvantitativa frågor vilket ökar reliabiliteten. Det förekom bortfall i intervjuerna, fem 
respondenter hade svårt att besvara frågan där de skulle förknippa varumärket med en 
”person” och lämnade blankt svar. Bortfallet var 5 utlämnade svar på drygt 80 intervjuer.  
Som forskare så bestämde jag mig för att inkludera alla genomförbara intervjuer även om 
ett svar lämnades blankt, med motiveringen att det är kundernas åsikter som tillför all 
värdefull information till rapportskrivningen. 
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Angående källkritik kan det diskuteras om Zarakunderna i Göteborg var tillräckligt 
informerade och insatt i varumärket Zara vid undersökningstillfället när butiken i 
Göteborg enbart hade varit öppen i drygt två månader.  
Vid senare eftertanke kanske det är till fördel, eftersom första intrycket av varumärket och 
sortimentet verkligen gjort intryck på kunden.  Sedan kan det diskuteras om samtliga 
respondenternas svar var tillräckligt ärliga. Det kan jag inte riktigt veta men eftersom 
respondenternas svar visar tydliga tendenser är det därför troligt att samtliga svarat ärligt 
på frågorna som ställts. 
 
Jag anser dock att på ett kortfattat sätt har presenterat resultatet av den empiriska 
undersökning som genomförts samt belyst de teorier som finns inom 
varumärkessuppbyggnad. 
 

7.3 Förslag till vidareforskning 

Den genomförda undersökningen och det resultat som den här rapporten behandlar är 
enbart en liten del av den stora konsumentmarknaden som finns inom modebranschen. 
Det är många komplexa processer som styr oss kunder till antingen att välja ett varumärke 
eller ett annat. En fortsättningsrapport som inkluderar andra städer men samma företag 
skulle kanske vara på sin plats, eller till och med samma städer fast i större omfattning.  
 
En annan tänkbar rapport skulle kunna vara en undersökning om vad kunder egentligen 
prioriterar, ett resonabelt pris, ekologiska material, bättre kvalité och i så fall, vad är det 
inom området kvalité som kunderna värderar mest?  
Dagens företag bör kanske bortse från en kortsiktig lönsamhetsstrategi och fundera över 
hur produkterbjudandet skulle se ut se ut om kunderna fick komma till råds? Med det 
förslaget över bordet till dagens konsument företag avslutar jag rapporten med orden ” 
You never get a second chance to make a first impression” 
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Frågeformulär 

Kön 

Ålder 

Sysselsättning 

Hur ofta besöker du H & M/år 

Hur ofta handlar du i H & M /år 

Vilka andra butiker handlar du dina kläder, accessoarer och komplement i? 

Hur tror du att en typisk H & M kund är, beskriv den kunden med tre ord? 

Om varumärket vore en person, vem skulle H & M då vara? 

Om H & M var en tidsepok (10 tals år) vilken tidsepok skulle företaget vara då? 

Poäng sätt:  1-5 varje rad   

5=instämmer helt, 4= instämmer till viss del     3= varken eller 2=instämmer knappt, 1 =instämmer inte alls 

Jag upplever varumärket;  
Sofistikerat 

Ungdomligt 

Vackert 

Modernt 

Trendigt 

Snyggt 

 

Hur skulle du poängsätta H & M produktutbud?  Poängsätt: 1-5 
5= finns allt jag behöver, 4= har nästa allt jag behöver, 3 =Neutral. Har vissa saker saknar dock 
andra 2= ibland händer det att jag hittar något. Mer sällan än ofta, 1 =hittar nästan aldrig något jag 
gillar/ är i min smak. 
 

Hur upplever du H & M s priser på sortimentet? Poängsätt: 1-5        Från en skala 1-5  5 = billigt, 
4= mer billigt än dyrt.  3 = neutral vissa saker är billiga andra dyra, 2= mestadels av utbudet tillhör en 
övre pris gräns, 1 = dyrt 



 

 
 

 

Frågeformulär 

Kön 

Ålder 

Sysselsättning 

Hur ofta besöker du ZARA/år 

Hur ofta handlar du i ZARA /år 

Vilka andra butiker handlar du dina kläder, accessoarer och komplement i ? 

Hur tror du att en typisk Zarakund är, beskriv den kunden med tre ord? 

Om varumärket vore en person, vem skulle ZARA då vara? 

Om ZARA var en tidsepok (10 tals år) vilken tidsepok skulle företaget vara då? 

Poäng sätt: 1-5 varje rad 5=instämmer helt, 4= instämmer till viss del,  3= varken eller 2=instämmer knappt, 1 
=instämmer inte alls 

Jag upplever varumärket;  

Sofistikerat 

Ungdomligt 

Vackert 

Modernt 

Trendigt 

Snyggt 

Hur skulle du poängsätta ZARAS produktutbud?  Poängsätt: 1-5 
5= finns allt jag behöver, 4= har nästa allt jag behöver, 3 =Neutral. Har vissa saker saknar dock 
andra 2= ibland händer det att jag hittar något. Mer sällan än ofta, 1 =hittar nästan aldrig något jag 
gillar/ är i min smak. 
 

Hur upplever du ZARAS priser på sortimentet? Poängsätt: 1-5Från en skala 1-5. 5 = 
billigt,4= mer billigt än dyrt.  3 = neutral vissa saker är billiga andra dyra, 2= mestadels av utbudet 
tillhör en övre pris gräns, 1 = dyrt 

 



 

 
 

 

Cuestionario 

Sexo 

Edad 

Occupación 

Cuantas veces visitas H & M /año 

Cuantas veces compras en H & M/año 

En que otras tiendas haces tus compras de ropa, acesorios y complementos? 

Como piensas que es el tipico cliente H & M, describe ese cliente  con 3 palabras: 

Si la marca H & M fuera una persona quien sería? 

Sí H & M fuera una epoca (decada), que epoca sería?  

 
Pon notas según tu opinión: 1-5 
5=estoy totalmente de acuerdo, 4= estoy de acuerdo hasta un punto,  3= neutral,  2=estoy más de 
desacuerdo que de acuerdo   , 1 =no estoy de acuerdo 
 

Considero la marca H & M;  

sofisticada 

juvenil 

preciosa 

moderna 

trend 

ropa ”guapa”   

Pon a bajo las siguientes  notas : 1-5 

Como clasificarias los productos de H & M?                                               

5= tiene todo lo que necesito, 4= tiene casi todo  que necesito,  3 =neutral tiene algunas cosas pero 
hecho de falta otras   2= raramente si encuentro algo,                            1 = casi nunca encuentro algo 
que me gusté  

Como consideras los precios aplicados a los productos de H & M?  

 5 = barato, 4= es más barato que caro.  3 = neutral tienen algunas cosas baratas pero tambien 
algunas caras   , 2= la mayoria pertenece a un grupo de precio más elevado que lo normal, 1 = caro 



 

 
 

 

Cuestionario 

Sexo 

Edad 

Occupación 

Cuantas veces visitas Zara /año 

Cuantas veces compras en Zara/año 

En que otras tiendas haces tus compras de ropa, acesorios y complementos? 

Como piensas que es el tipico cliente Zara, describe ese cliente con 3 palabras: 

Si la marca Zara fuera una persona quien sería? 

Sí Zara  fuera una epoca (decada), que epoca sería? 

 

Pon notas según tu opinión: 1-5 

5=estoy totalmente de acuerdo, 4= estoy de acuerdo hasta un punto,  3= neutral, ni si ni no 2=estoy 
más de desacuerdo que de acuerdo   , 1 =no estoy de acuerdo 

Considero la marca Zara;  

sofisticada 

juvenil 

preciosa 

moderna 

trend 

ropa ”guapa” 

Como clasificarias los productos de  Zara? 

5= tiene todo lo que necesito, 4= tiene casi todo  que necesito,           3 =neutral tiene algunas cosas 
pero hecho de falta otras                       2= raramente si encuentro algo,  1 = casi nunca encuentro 
algo que me gusté  

Como consideras los precios aplicados a los productos de Zara? 

5 = barato, 4= es más barato que caro.  3 = neutral tienen algunas cosas baratas pero tambien 
algunas caras   , 2= la mayoria pertenece a un grupo de precio más elevado que lo normal, 1 = caro 

 

 

 



 

 
 

 

 
Resultaten från intervjuundersökningar Zara & H & M 

Madrid 070615, Göteborg 070609 
 
Intervju: ”Hur ofta besöker du Zara/H&M/år?,”Hur ofta handlar du i Zara/H&M/år?” 
 
KUND STAD BESÖK KÖP KUND STAD BESÖK KÖP 

ZARA GBG 10 4 H&M MAD 11 5 
ZARA GBG 4 3 H&M GBG 10 5 
ZARA MAD 5 3 H&M GBG 12 4 
ZARA MAD 10 7 H&M GBG 40 30 
ZARA MAD 20 15 H&M GBG 32 40 
ZARA GBG 9 3 H&M MAD 5 3 
ZARA GBG 15 5 H&M GBG 3 2 
ZARA GBG 20 15 H&M MAD 20 5 
ZARA GBG 3 2 H&M MAD 25 20 
ZARA GBG 20 10 H&M GBG 10 5 
ZARA GBG 3 1 H&M GBG 5 3 
ZARA MAD 30 10 H&M GBG 20 7 
ZARA MAD 25 15 H&M GBG 12 9 
ZARA GBG 12 7 H&M GBG 15 6 
ZARA MAD 50 40 H&M MAD 30 12 
ZARA MAD 30 30 H&M MAD 25 7 
ZARA GBG 9 3 H&M MAD 10 8 
ZARA GBG 6 1 H&M GBG 9 8 
ZARA GBG 7 2 H&M GBG 35 33 
ZARA GBG 15 4 H&M GBG 30 24 
ZARA GBG 5 2 H&M GBG 16 10 
ZARA GBG 10 2 H&M GBG 45 40 
ZARA MAD 8 5 H&M MAD 15 10 
ZARA MAD 10 5 H&M MAD 20 10 
ZARA GBG 2 1 H&M GBG 50 50 
ZARA GBG 10 4 H&M MAD 30 12 
ZARA MAD 10 10 H&M MAD 25 7 
ZARA MAD 200 50 H&M MAD 10 8 
ZARA MAD 8 5 H&M MAD 15 10 
ZARA GBG 8 5 H&M GBG 15 10 
ZARA MAD 25 25 H&M GBG 3 2 
ZARA MAD 2 2 H&M MAD 150 30 
ZARA MAD 36 25 H&M MAD 19 10 
ZARA MAD 40 20 H&M GBG 48 20 
ZARA MAD 15 15 H&M MAD 12 5 
ZARA MAD 10 8 H&M MAD 15 10 
ZARA MAD 10 8 H&M GBG 52 12 
ZARA GBG 50 20 H&M MAD 10 5 
ZARA GBG 8 3 H&M MAD 15 10 



 

 
 

 

ZARA MAD 5 2 H&M MAD 10 5 
Intervju: ”Vilka andra butiker handlar du dina kläder, accessoarer och komplement i? 
 

KUND STAD KÖN ÅLDER ANDRA BUTIKER 

ZARA GBG KVINNA 46 MQ NK MASSIMO DUTTI 

H&M MAD KVINNA 24 NAF NAF MANGO STRADIVARIUS 
ZARA GBG KVINNA 42 H&M MASSIMO DUTTI MANGO 
H&M GBG KVINNA 26 GINA TRICOT ZARA  CUBUS 
H&M GBG MAN 26 JACK AND JONES DRESSMAN TOP SHOP 

ZARA MAD MAN 38 EL CORTE INGLES CORTEFIEL MASSIMO DUTTI 

H&M GBG KVINNA 20 ZARA  MANGO  TWIST &TANGO 
H&M GBG KVINNA 41 LINDEX KAPPAHL INDISKA 
ZARA MAD KVINNA 44 MASSIMO DUTTI MANGO  

ZARA MAD KVINNA 36 TINTORETTO EL CORTE INGLES NAF NAF 

H&M MAD MAN 25 CORTE INGLES SPRINGFIELD DAK TAK 
ZARA GBG MAN 34 DIESEL NK MQ 
H&M GBG KVINNA 50 GINA TRICOT INDISKA LINDEX 

H&M MAD MAN 25 JACK AND JONES PULL AND BEAR ZARA 

H&M MAD KVINNA 24 MANGO ZARA  BERSHKA 

ZARA GBG KVINNA 27 H&M MANGO VILLA 
ZARA GBG KVINNA 32 TIGER SCOOTER ACCESSORIZE 
ZARA GBG KVINNA 45 H&M KLÄDKÄLLAREN SISTERS 

ZARA GBG KVINNA 25 NK MQ ÅHLENS 
H&M GBG KVINNA 31 ESPIRIT MASSIMO DUTTI MEXX 
H&M GBG KVINNA 35 KAPPAHL JOY SISTERS 

H&M GBG KVINNA 25 ÅHLENS  MANGO MQ 

H&M GBG KVINNA 25 TOP SHOP ÅHLENS MQ 

ZARA GBG KVINNA 26 MANGO H&M VEROMODA 

H&M GBG KVINNA 33 TOPSHOP CUBUS MANGO 

H&M MAD KVINNA 32 MANGO   DESIGUAL ZARA 

H&M MAD MAN 25 STRADIVARIUS PROMOD MANGO 

H&M MAD MAN 30 JACK AND JONES ZARA  SFERA 

ZARA MAD MAN 37 MASSIMO DUTTI TINTORETTO H&M 

ZARA MAD MAN 27 SPRINGFIELD CECCIO EL CORTE INGLES 

ZARA GBG KVINNA 38 H&M MANGO MQ 

H&M GBG KVINNA 38 KAPPAHL VEROMODA JC 

H&M GBG KVINNA 40 LINDEX INDISKA ÅHLENS 

H&M GBG KVINNA 16 GINA TRICOT VEROMODA TOP SHOP 

H&M GBG KVINNA 36 SISTERS LINDEX KAPPAHL 

H&M GBG KVINNA 26 GINA TRICOT WEDINS MQ 

H&M MAD KVINNA 35 C&A NAF NAF ZARA 

ZARA MAD KVINNA 30 H&M MANGO C&A 

H&M MAD KVINNA 28 BERSHKA BLANCO TOPSHOP 

ZARA MAD MAN 43 CORTE INGLES EMILIO TUCCI MASSIMO DUTTI 

H&M GBG KVINNA 25 CUBUS MQ ÅHLENS 

H&M MAD KVINNA 32 MANGO   DESIGUAL ZARA 

H&M MAD MAN 25 STRADIVARIUS PROMOD PIMKIE 

H&M MAD KVINNA 30 SPRINGFIELD ZARA  TOPSHOP 

H&M MAD KVINNA 35 C&A NAF NAF ZARA 



 

 
 

 

ZARA GBG KVINNA 26 H&M DIESEL ÅHLENS 

ZARA GBG KVINNA 23 H&M ÅHLENS NK 

ZARA GBG MAN 27 H&M MANGO ÅHLENS 

ZARA GBG KVINNA 27 VEROMODA JC MANGO 

H&M GBG MAN 52 DRESSMAN KAPPAHL ÅHLENS 

H&M GBG MAN 21 ÅHLENS  DRESSMAN BROTHERS 

ZARA GBG KVINNA 23 H&M MQ ÅHLENS 

ZARA GBG KVINNA 26 H&M ACNE MQ 

ZARA MAD KVINNA 30 MANGO CORTEFIEL MASSIMO DUTTI 

ZARA MAD MAN 35 EL CORTE INGLES CORTEFIEL SPRINGFIELD 

H&M MAD KVINNA 29 MANGO ZARA  EL CORTE INGLES 

H&M MAD KVINNA 19 BERSHKA PULL AND BEAR STRADIVARIUS 

ZARA GBG KVINNA 29 H&M MANGO ESPIRIT 

H&M GBG KVINNA 25 INDISKA GINA TRICOT ZARA 

ZARA GBG KVINNA 19 H&M WEEKDAY MONKI 

H&M MAD KVINNA 24 TOPSHOP MISS SIXTY MANGO 

ZARA MAD KVINNA 28 WOMAN SECRET EL CORTE INGLES MASSIMO DUTTI 

ZARA MAD KVINNA 25 BLANCO TOPSHOP MANGO 

H&M MAD KVINNA 19 PULL AND BEAR BERSHKA STRADIVARIUS 

ZARA MAD KVINNA 52 CORTEFIEL MEXX PURIFICACION GARCIA 

ZARA GBG KVINNA 24 H&M BIK BOK VEROMODA 

H&M GBG KVINNA 18 GINA TRICOT VEROMODA MQ 

ZARA MAD KVINNA 30 DESIGUAL EL CORTE INGLES H&M 

ZARA MAD KVINNA 27 MANGO STRADIVARIUS TOPSHOP 

ZARA MAD KVINNA 25 PULL AND BEAR BERSHKA MANGO 

H&M MAD KVINNA 29 PIMKIE BLANCO MANGO 

ZARA MAD KVINNA 40 EL CORTE INGLES MANGO BENETTON 

ZARA MAD KVINNA 25 MANGO EL CORTE INGLES PURIFICACION GARCIA 

ZARA MAD KVINNA 30 MANGO EL CORTE INGLES CORTEFIEL 

ZARA MAD KVINNA 25 STRADIVARIUS BLANCO BENETTON 
H&M MAD KVINNA 22 PULL AND BEAR BERSHKA STRADIVARIUS 
H&M MAD KVINNA 29 ZARA  BLANCO MANGO 

ZARA GBG KVINNA 25 NK MQ LINDEX 

ZARA GBG KVINNA 23 H&M MQ ÅHLENS 

ZARA MAD MAN 27 PULL AND BEAR SPRINGFIELD H&M 
 
 
 
 



 

 
 

 

Intervju: ”Hur tror du att en typisk H & M /Zarakund  är, beskriv den kunden med tre 
ord?” 

KUND STAD KÖN ÅLDER KUNDEN 

ZARA GBG KVINNA 46 MODEMEDVETEN FEMENIN PRISMEDVETEN 

H&M MAD KVINNA 24 UNGDOMLIGT DÅLIG KVALITE ENKELHET 

ZARA GBG KVINNA 42 MODEMEDVETEN YOUNG AT HEART SMART SHOPPER 

H&M GBG KVINNA 26 UNG TJEJ ANNORLUNDA 

H&M GBG MAN 26 SPARSAM SLIT O SLÄNG PRAKTISK 

ZARA MAD MAN 38 UNG MODERN SOCIAL 

H&M GBG KVINNA 20 EKONOMISK ALLDAGLIG PRAKTISK 

H&M GBG KVINNA 41 EKONOMISK MODEMEDVETEN STRESSAD 

ZARA MAD KVINNA 44 NORMAL UNGDOMLIG KVINNA 

ZARA MAD KVINNA 36 KVINNA MODERN NORMAL 

H&M MAD MAN 25 UNG VÅGAD PENGABESPARANDE 

ZARA GBG MAN 34 TRÅKIG EKONOMISK STILIG 
H&M GBG KVINNA 50 SNABBT BILLIGT TREND 

H&M MAD MAN 25 UNG CASUAL MEDEL PRISNIVÅ 

H&M MAD KVINNA 24 UNGDOMLIGT ENKEL STREETCODE 

ZARA GBG KVINNA 27 UNG KLÄDINTRESSERAD ENKEL 

ZARA GBG KVINNA 32 UNG MODEMEDVETEN PRISMEDVETEN 

ZARA GBG KVINNA 45 PRAKTISK NYFIKEN VARIATIONESÖKANDE 

ZARA GBG KVINNA 25 TREVLIG PRISMEDVETEN TJEJ 

H&M GBG KVINNA 31 EJ KVALITESMEDVETEN MEDEL-
JÅGINSKOSTTAGARE IMPULSIV 

H&M GBG KVINNA 35 UNG TRENDIG FATTIG 

H&M GBG KVINNA 25 UNG TJEJ EKONOMISK BEROENDE 

H&M GBG KVINNA 25 UNGDOMLIGT ENKEL TREND 

ZARA GBG KVINNA 26 VÄLKLÄDD ELEGANT SVART 

H&M GBG KVINNA 33 TREVLIG UNG  MODE 

H&M MAD KVINNA 32 ENKEL PENGASPARANDE STILRENT 

H&M MAD MAN 25 UNG TRENDIG STREET 

H&M MAD MAN 30 UNG KVINNA BEKVÄMLIG 

ZARA MAD MAN 37 UNG DYNAMISK LOW SPENDER 

ZARA MAD MAN 27 SERIÖS BRA SMAK ELEGANS 

ZARA GBG KVINNA 38 MODEINTRESSERAD TRENDIG SOFISTIKERAD 

H&M GBG KVINNA 38 MODEMEDVETEN PRISMEDVETEN TREND 

H&M GBG KVINNA 40 UNG TRENDIG EKNOMISK 

H&M GBG KVINNA 16 SPONTAN MODEINTRESSERAD TONÅRING 

H&M GBG KVINNA 36 BILLIGT VARIATION PRAKTISK 

H&M GBG KVINNA 26 MODEMEDVETEN UNG KVINNA 

H&M MAD KVINNA 35 ROLIG SIMPATISK VARDAGLIG 

ZARA MAD KVINNA 30 MODERN KVALITES SÖKANDE PENGABESPARANDE 



 

 
 

 

H&M MAD KVINNA 28 MODERN HAR EJ MKT PENGAR UNG 
ZARA MAD MAN 43 SMART BEKVÄMLIG MEDEL PRISNIVÅ 

H&M GBG KVINNA 25 MODEMEDVETEN UNG TREND 

H&M MAD KVINNA 32 ENKEL PENGASPARANDE STILRENT 

H&M MAD MAN 25 UNG TRENDIG DÅLIGT  
MED PENGAR 

H&M MAD KVINNA 30 UNG KVINNA BEKVÄMLIG 

H&M MAD KVINNA 35 ROLIG SIMPATISK VARDAGLIG 

ZARA GBG KVINNA 26 RIKTIG TRENDMEDVETEN EKONOMISK GILLAR SVART 

ZARA GBG KVINNA 23 SOFISTIKERAD RIK TRENDIG 
ZARA GBG MAN 27 REN KLÄDSAMT MODE 
ZARA GBG KVINNA 27 KVINNA MEDVETEN SNYGG 
H&M GBG MAN 52 TONÅRING STORSTAD TREND 

H&M GBG MAN 21 KVINNA UNG TREND 

ZARA GBG KVINNA 23 FIN VÄLKLÄDD MOIDERNT 

ZARA GBG KVINNA 26 EKNOOMISK KVINNA PRÄKTIG 

ZARA MAD KVINNA 30 KVINNLIG KROPPSINTRESSERAD SÖT 

ZARA MAD MAN 35 MEDIOCRE NORMAL SVART VIT RANG 

H&M MAD KVINNA 29 AKTUELL STIL MULTNATIONEL MEDELPRISNIVÅ 

H&M MAD KVINNA 19 UNG TJEJ CASUAL 

ZARA GBG KVINNA 29 STUDENT UNG PRAKTISK 

H&M GBG KVINNA 25 STUDERANDE UNG TREND 

ZARA GBG KVINNA 19 KVINNA VANLIG STIL BLANDAT 

H&M MAD KVINNA 24 MODERN UNG BEKVÄMLIG 

ZARA MAD KVINNA 28 TRADITIONELL UNGDOMLIG MODERN 

ZARA MAD KVINNA 25 MODERN REVIVAL KLÄDSAMT 

H&M MAD KVINNA 19 UNG TJEJ VARIATIONSÖKANDE 

ZARA MAD KVINNA 52 DYNAMISK MODERN BESPARANDE 

ZARA GBG KVINNA 24 SKÖN FIN TRENDIG 

H&M GBG KVINNA 18 STUDERANDE EKONOMISKBEROENDE FAMILJ 

ZARA MAD KVINNA 30 UNG MODERN MEDELKLASS 

ZARA MAD KVINNA 27 TJEJ SJÄLVSTÄNDIG MODEINTRESSERAD 

ZARA MAD KVINNA 25 SOCKERSÖT FLIRTIG KVINNLIG 

H&M MAD KVINNA 29 KVINNA UNG KARISMA 

ZARA MAD KVINNA 40 MODERN UNGDOMLIG ROLIG 

ZARA MAD KVINNA 25 UNG URBAN MODEINTRESSERAD 

ZARA MAD KVINNA 30 KVINNLIGT SNYGGT MODEINTRESSANT 

ZARA MAD KVINNA 25 BRA KLÄDSMAK FINT SNYGGT 

H&M MAD KVINNA 22 UNG TJEJ VARIATIONSÖKANDE 

H&M MAD KVINNA 29 KVINNA UNG LÅG KAVALIT'E 

ZARA GBG KVINNA 25 FINT KVINNLIGT SNYGGT 

ZARA GBG KVINNA 23 FIN VARDAGLIGT VUXET 

ZARA MAD MAN 27 ELEGANT SERIÖS FORMAL 
 



 

 
 

 

Intervju: ”Om varumärket vore en person vem skulle företaget då vara?” ”Om 
företaget var en tidsepok (tio talsår) vilken tidsepok skulle företaget då vara?” 
 

KUND STAD PERSON EPOK KUND STAD PERSON EPOK 

ZARA GBG SHARON STONE 1990 H&M MAD  1990 

ZARA GBG VICTORIA BECKHAM 1990 H&M GBG MIN MAMMA SOM UNG 1980 

ZARA MAD FERNANDO ALONSO 1920 H&M GBG FREDRIK LJUNGGREN 1970 

ZARA MAD PENELOPE CRUZ 1980 H&M GBG SIENNA MILLER 1990 

ZARA MAD TELMA ORTIZ 1980 H&M GBG LENA PH 1980 

ZARA GBG EN KOPIERANDE LILLEBRO 1990 H&M MAD ALEJANDRO SANZ 1990 

ZARA GBG EMMA SJÖBERG 2000 H&M GBG PIPPI LÅNGSTRUMP 1980 

ZARA GBG CLAUDIA SHIFFER 2000 H&M MAD EN SKATER 1980 

ZARA GBG AGNETA SJÖDIN 1990 H&M MAD BEBE 1990 

ZARA GBG RORY I GILMORE GIRLS 1990 H&M GBG UNGDOM 1990 

ZARA GBG POLITIKER MED BRA KLÄDSMAK 1920 H&M GBG  1990 

ZARA MAD SERGIO RAMOS 1980 H&M GBG STUDERANDE TJEJ 1980 

ZARA MAD JESSICA ALBA 1990 H&M GBG UNG TJEJ 1990 

ZARA GBG PENELOPE CRUZ 2010 H&M GBG GRANNEN 1990 

ZARA MAD CATHERINE HEPBURN 1950 H&M MAD UNG KVINNA MED KLÄDSMAK 1980 

ZARA MAD CHENOA 2000 H&M MAD BECKHAM 1980 

ZARA GBG CHARLOTTE PERELLI 1990 H&M MAD FERNANDO ALONSO 2000 

ZARA GBG CATHERINE ZETA JONES 2010 H&M GBG PERNILLA WAHLGREN 1970 

ZARA GBG UNG FOTOMODELL 1990 H&M GBG CARIN HÖGLUND 2000 

ZARA GBG NICOLE KIDMAN 1990 H&M GBG KATIE HOLMES 2000 

ZARA GBG KARRIÄRS KVINNA 1980 H&M GBG MIN KOMPIS 2000 

ZARA GBG LINDA BRANTLING 1990 H&M GBG SANNA BRÅDING 1980 

ZARA MAD LORENA BERNAL 1990 H&M MAD  2000 

ZARA MAD MA TERESA FERNANDEZ DE LA 
VEGA 1990 H&M MAD KATE MOSS 1990 

ZARA GBG  2000 H&M GBG KATE MOSS 1970 

ZARA GBG NICOLE KIDMAN 1980 H&M MAD CAROLINA CEREZUELA 1980 

ZARA MAD NICOLE KIDMAN 1990 H&M MAD  1980 

ZARA MAD CHENOA 2000 H&M MAD AU PAIR 2000 

ZARA MAD MARTA SANCHEZ 2000 H&M MAD VEM SOM HELST 2000 

ZARA GBG EN TJEJ 1990 H&M GBG AGNES 1970 

ZARA MAD MARILYN MONROE 1950 H&M GBG VICTORIA SILVSTEDT 1990 

ZARA MAD MONICA BELUCCI 2000 H&M MAD SNOOPY 1970 

ZARA MAD PATRICIA CONDE 1980 H&M MAD UNG TJEJ 2000 

ZARA MAD CLAUDIA SHIFFER 2000 H&M GBG EMMA SJÖBERG 1990 

ZARA MAD ELSA PATAKY 2000 H&M MAD RAQUEL DEL ROSARIO 2000 

ZARA MAD EUGENIA SILVA 2000 H&M MAD KVINNA(VUXEN) 1980 

ZARA MAD PAULA MUJER DE BUSTAMANTE 2000 H&M GBG JULIA ROBERTS 2000 

ZARA GBG AGNETA SJÖDIN 200 H&M MAD MICHELLE JENNER 1980 

ZARA GBG CATHERINE ZETA JONES 1970 H&M MAD KVINNA 1980 

ZARA MAD EN NYÅRSFIRANDE KILLE 1990 H&M MAD NICOLE RICHIE 1980 



 

 
 

 

H & M kunder: Poängsättning utifrån adjektiven; Sofistikerat, Ungdomligt, Vackert. 
Modernt, Trendigt, Snyggt 

KUND STAD SOFISTIKER
AD 

UNGDOMLIG
T VACKERT MODERNT TRENDIGT SNYGGT 

H&M MAD 2 3 2 4 3 2

H&M GBG 3 4 4 4 5 4

H&M GBG 3 4 4 3 3 4

H&M GBG 2 4 2 4 3 4

H&M GBG 1 5 3 5 5 4

H&M MAD 3 3 4 4 4 4

H&M GBG 2 5 3 4 5 3

H&M MAD 1 5 2 4 5 2

H&M MAD 1 4 1 3 4 2

H&M GBG 1 4 1 5 4 3

H&M GBG 2 4 4 4 4 4

H&M GBG 4 5 3 4 5 4

H&M GBG 4 4 4 5 5 4

H&M GBG 4 4 3 4 4 4

H&M MAD 1 3 1 1 1 1

H&M MAD 2 4 2 4 4 3

H&M MAD 4 4 1 4 3 3

H&M GBG 2 4 4 5 5 5

H&M GBG 1 5 3 5 5 4

H&M GBG 2 5 3 4 4 4

H&M GBG 3 3 3 3 3 4

H&M GBG 4 3 4 5 5 5

H&M MAD 2 4 2 4 2 2

H&M MAD 3 5 4 5 5 4

H&M GBG 3 4 4 5 5 5

H&M MAD 1 3 1 1 1 1

H&M MAD 2 4 2 4 4 3

H&M MAD 4 4 1 4 3 3

H&M MAD 2 4 2 4 2 2

H&M GBG 2 5 3 3 5 3

H&M GBG 2 5 3 3 5 3

H&M MAD 3 2 2 3 4 3

H&M MAD 1 3 2 3 3 3

H&M GBG 3 4 3 4 4 4

H&M MAD 2 4 3 4 2 2

H&M MAD 3 3 3 3 3 3

H&M GBG 4 5 4 3 3 4

H&M MAD 3 5 4 4 4 4

H&M MAD 3 3 3 3 3 3

H&M MAD 3 5 4 4 4 4

 



 

 
 

 

Zarakunder: Poängsättning utifrån adjektiven: Sofistikerat, Ungdomligt, Vackert. 
Modernt, Trendigt, Snyggt 
 

KUND STAD SOFISTIKER
AD UNGDOMLIGT VACKERT MODERNT TRENDIGT SNYGGT 

ZARA GBG 3 4 4 4 4 4

ZARA GBG 2 5 3 5 4 4

ZARA MAD 3 4 2 5 3 1

ZARA MAD 3 5 3 5 2 3

ZARA MAD 4 5 2 5 2 4

ZARA GBG 3 4 2 3 2 2

ZARA GBG 3 4 4 4 3 4

ZARA GBG 1 4 4 4 3 4

ZARA GBG 4 5 4 4 4 4

ZARA GBG 5 4 4 4 4 5

ZARA GBG 5 3 4 4 3 4

ZARA MAD 3 5 3 5 4 4

ZARA MAD 4 3 4 3 3 4

ZARA GBG 4 4 4 4 4 4

ZARA MAD 3 4 4 5 3 2

ZARA MAD 5 5 5 5 5 5

ZARA GBG 5 4 3 3 3 2

ZARA GBG 4 4 3 4 3 3

ZARA GBG 3 3 2 4 3 3

ZARA GBG 3 4 2 4 4 4

ZARA GBG 3 4 2 4 4 4

ZARA GBG 4 5 3 3 3 2

ZARA MAD 3 3 3 3 2 1

ZARA MAD 2 3 2 3 2 2

ZARA GBG 2 2 3 3 4 3

ZARA GBG 4 4 3 4 4 3

ZARA MAD 1 3 4 3 3 3

ZARA MAD 2 4 2 4 3 4

ZARA MAD 4 5 4 4 4 4

ZARA GBG 4 4 4 4 4 5

ZARA MAD 3 3 3 3 3 3

ZARA MAD 2 4 3 3 4 3

ZARA MAD 4 3 4 3 4 3

ZARA MAD 3 5 3 5 4 5

ZARA MAD 5 4 4 5 4 5

ZARA MAD 4 3 3 4 2 4

ZARA MAD 3 3 3 3 3 4

ZARA GBG 4 2 4 4 3 4
ZARA GBG 4 4 3 4 5 3

ZARA MAD 4 3 3 4 1 5



 

 
 

 

 Intervju: ”Hur skulle du poängsätta företagets produktutbud?” och  ” Hur upplever du 
H & Ms/Zaras priser på sortimentet?” 

KUND STAD PRODUKT 
UTBUD PRISERNA KUND STAD PRODUKT 

UTBUD PRISERNA 

H&M MAD 2 5 ZARA GBG 2 5 
H&M GBG 3 5 ZARA GBG 3 5 
H&M GBG 3 5 ZARA MAD 3 5 
H&M GBG 4 5 ZARA MAD 4 5 
H&M GBG 4 5 ZARA MAD 4 5 
H&M MAD 5 5 ZARA GBG 1 4 
H&M GBG 2 4 ZARA GBG 3 4 
H&M MAD 2 4 ZARA GBG 3 4 
H&M MAD 2 4 ZARA GBG 3 4 
H&M GBG 3 4 ZARA GBG 3 4 
H&M GBG 3 4 ZARA GBG 3 4 
H&M GBG 3 4 ZARA MAD 3 4 
H&M GBG 3 4 ZARA MAD 3 4 
H&M GBG 3 4 ZARA GBG 4 4 
H&M MAD 3 4 ZARA MAD 4 4 
H&M MAD 3 4 ZARA MAD 4 4 
H&M MAD 3 4 ZARA GBG 1 3 
H&M GBG 4 4 ZARA GBG 2 3 
H&M GBG 4 4 ZARA GBG 2 3 
H&M GBG 4 4 ZARA GBG 2 3 
H&M GBG 4 4 ZARA GBG 2 3 
H&M GBG 4 4 ZARA GBG 2 3 
H&M MAD 4 4 ZARA MAD 2 3 
H&M MAD 4 4 ZARA MAD 2 3 
H&M GBG 5 4 ZARA GBG 3 3 
H&M MAD 3 4 ZARA GBG 3 3 
H&M MAD 3 4 ZARA MAD 3 3 
H&M MAD 3 4 ZARA MAD 3 3 
H&M MAD 4 4 ZARA MAD 3 3 
H&M GBG 2 3 ZARA GBG 4 3 
H&M GBG 2 3 ZARA MAD 4 3 
H&M MAD 2 3 ZARA MAD 4 3 
H&M MAD 2 3 ZARA MAD 4 3 
H&M GBG 3 3 ZARA MAD 4 3 
H&M MAD 3 3 ZARA MAD 4 3 
H&M MAD 3 3 ZARA MAD 4 3 
H&M GBG 4 3 ZARA MAD 3 3 
H&M MAD 4 3 ZARA GBG 3 3 
H&M MAD 3 3 ZARA GBG 2 2 
H&M MAD 4 3 ZARA MAD 3 2 
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INSTITUTIONEN TEXTILHÖGSKOLAN 
Textilhögskolan i Borås är Sveriges enda  
textilhögskola och tillhör det fåtal högskolor och                        HÖGSKOLAN I BORÅS 
universitetsutbildningar i världen som har en egen          Högskolan i Borås är nationellt rekryterande och spelar 
textilindustriell fullskalemiljö.                                                     samtidigt en viktig roll i regionens utveckling. 

        Högskolan i Borås växer och ett spännande campus tar 
Borås har en lång textil tradition och är ett naturligt                   form mitt i stadskärnan. År 2007 studerar 11 000 
centrum för produktutveckling, design och handel,         studenter här. 
vilket gör att studenterna får en bra kontakt med                                                                                                                  
branschfolk.        

Högskolan i Borås bedriver utbildning och forskning                             
inom sex huvudområden: Biblioteks- och                   
informationsvetenskap, ekonomi och data,                                 
lärarutbildningar och pedagogik, teknik, textil samt  
vård och omsorg. 
 
Flera av utbildningsprogrammen är unika och  
studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden.                                 
En ny undersökning visar att 95 procent får arbete                           
inom sex månader efter examen inom de områden  
de utbildats till. 
 
Läs mer på högskolan hemsida: www.hb.se 

 

 
HÖGSKOLAN I BORÅS 

Institutionen Textilhögskolan 
501 90 Borås 

 
Besöksadress Bryggaregatan 17 

Tel 033-465 40 00 vxl 
Fax 033-435 40 09 
E-post Info@hb.se 

Internet: www.hb.se/ths 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


