
 
  
 Kandidatexamen i Textilekonomi 
 Textilhögskolan 
 2009-06-03 2009.1.5 
 
 
 
 
 
 
 

OLIKHETER MELLAN DEN NORSKA OCH SVENSKA  
KLÄDMARKNADEN 

- en studie av Lindex 
 
 

  

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Emma Hedelin & Emma Löfqvist 



 -I- 

Förord 
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Abstract 
In today’s fashion market there are a great number of actors that offer a huge selection of 
products. The fashion world today covers the whole world and a result of this, the competition 
among fashion companies are enormous, leading to a tough climate for companies in today’s 
fashion industry. There is an overproduction of goods on the market and companies must 
compete for customers because of today's homogeneous goods and prices. Caused by the 
global competition, there is an increased need for fashion chains to get to know their markets 
and strategically meet the challenge to win the consumers attention. 
 
We have chosen in our study to research, describe and analyze what the main differences 
between the clothing markets affecting a Lindex audience in Sweden and Norway are. We 
have defined ourselves to product group women’s wear. Our intention is to gain an insight 
into how Lindex clothing market differs between Sweden and Norway but also to find any 
differences in culture and perception about fashion and trends.  
 
The essay has a hermeneutical approach because the aim was to interpret and analyze the 
empirical material we collected through our case study of Lindex and its markets. We chose 
an abductive approach because we, in our survey have assumed from our empirical material, 
i.e. inductive approach, and then linked together with our observations from the surveys and 
interviews with the theories, based on the deductive approach. The focus of our essay is 
descriptive because we have chosen to explain the differences between the Lindex Swedish 
and Norwegian market through the company’s perspective, but also from a consumer’s point 
of view. We have carried out a qualitative study by gathering the material for our report from 
both interviews and surveys, together with theory to create an overall picture. 
 
In our theoretical frame of reference, we have chosen to focus on a number of key areas from 
our material. We chose to primarily focus on consumer behavior, as it is central in our studies. 
The studies involve verbal interviews with marketing manager Nina Haugen from the Lindex 
Oslo office and Lena Renman from the Gothenburg office. Surveys on both markets provide a 
snapshot of the consumer view of Lindex. In the analysis part of the essay we have focused 
on the similarities and differences between theory and empiri. By our study of the Lindex 
Norwegian and Swedish market, we have found out that the concepts are similar to one 
another, but that the markets differ in important areas. We have identified the differences in 
how the Norwegian and Swedish Lindex consumers view and understand their products. 
Simultaneously cultural aspects such as traditions and celebrations can also affect consumer 
behavior. Furthermore, there are differences on how trends and fashions are perceived and 
assimilated by consumers. Another problem to take into account are the different demands 
and needs within the market.  
 
Keywords: consumer behavior, cultural differences, trends, lifestyle
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Sammanfattning 
På dagens modemarknad existerar ett stort antal aktörer och ett enormt urval av produkter. 
Modevärlden omfattar idag hela världen och ett resultat av det är att konkurrensen mellan 
modeföretagen är ofantligt stor vilket leder till ett tufft klimat för företag i dagens 
modebransch. Det råder överproduktion av varor på marknaden och företagen får slåss om 
kunderna på grund av dagens homogena varor och priser. I och med den globala 
konkurrensen finns det ett ökat behov av modekedjorna att lära känna sina marknader och 
arbeta strategiskt för att klara utmaningen att vinna konsumenternas uppmärksamhet.  
 
Vi har valt att i vår studie undersöka, beskriva och analysera vilka de huvudsakliga 
olikheterna är mellan klädmarknaderna som berör Lindex målgrupp i Sverige och Norge. Vi 
har avgränsat oss till produktgruppen dam. Vår avsikt är att dels få en inblick i hur Lindex 
klädmarknad skiljer sig åt mellan Sverige och Norge men även att finna eventuella skillnader 
i kultur och uppfattning kring mode och trender.  
 
Uppsatsen har ett hermeneutiskt synsätt eftersom syftet var att tolka och analysera det 
empiristiska material vi samlat in genom vår fallstudie av Lindex och dess marknader. Vi 
valde ett abduktivt angreppssätt eftersom vi i vår enkätundersökning utgick från empirin, dvs. 
induktivt synsätt, men därefter kopplade samman våra observationer från undersökningarna 
och intervjuerna med teorier, utifrån det deduktiva synsättet. Inriktningen för vår uppsats är 
deskriptivt då vi valde att beskriva skillnaderna mellan Lindex Sverige- och Norgemarknad 
dels genom företagets perspektiv, men också utifrån konsumenternas syn på Lindex. Vi 
genomförde en kvalitativ undersökning genom att inhämta materialet till vår rapport från 
såväl intervjuer och enkätundersökningar tillsammans med teorin för att skapa en helhetsbild.  
 
I vår teoretiska referensram har vi valt att fokusera på ett antal nyckelområden utifrån vår 
empiri. Vi valde att främst inrikta oss på konsumentbeteende då det är centralt inom våra 
undersökningar. Den empiriska undersökningen innefattar muntliga intervjuer med 
marknadsansvariga Nina Haugen på Lindex Oslokontor och Lena Renman på 
Göteborgskontoret. Enkätundersökningar på båda marknader ger en bild av konsumenternas 
syn på Lindex. I uppsatsens analysdel har vi fokuserat på att se likheter och skillnader mellan 
empiri och teori och gjort en sammankoppling. Vi har efter vår studie av Lindex norska och 
svenska marknad kommit fram till att Lindex koncept är likvärdigt på marknaderna, men att 
klädmarknaderna skiljer sig åt på betydelsefulla områden. Vi identifierade skillnader i hur den 
norska respektive svenska Lindexkonsumenten ser på Lindex och uppfattar dess produkter. 
Samtidigt spelar kulturella aspekter såsom traditioner och högtider en roll på 
konsumentbeteendet. Vidare finns det skillnader i hur trender och mode uppfattas och snappas 
upp av konsumenterna. Ytterligare ett problem att ta i beaktande är konsumenternas olika 
efterfrågan och behov på marknaderna.  
 
Nyckelord: konsumentbeteende, kulturskillnader, trender, livsstil
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en beskrivning av bakgrunden till problemformuleringen och en 
problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsens huvud- och delproblem samt syfte. 
Avgränsningar, disposition av uppsatsen samt nyckelord och definitioner är annan 
information som tas upp.  

1.1 Problembakgrund 
Mode är föränderligt och växlar ständigt. Trender håller i sig alltifrån några år ända upp till 
tiotals år, men samtidigt har enskilda plagg ett bäst-före-datum med en livslängd på runt en 
säsong. När ett plagg inte längre känns moderiktigt ersätts det snabbt av en ny vara. (Hedén & 
McAndrew 2005, s. 53)  
 
I dagens modevärld existerar ett stort antal aktörer och ett enormt urval av produkter. 
Modevärlden omfattar hela världen och ett resultat av det är att konkurrensen mellan 
modeföretagen är ofantligt stor. Det råder överproduktion av varor på marknaden och 
företagen får slåss om kunderna. Företagen kan idag inte längre ta för givet att de säljer allt 
som tillverkas utan måste producera rätt varor i rätt tid. Konsumenterna avgör när tiden är rätt 
för ett köp och kunderna är i hög grad medvetna om sin roll. (Hedén & McAndrew 2005, s. 
54) 
 
Nuförtiden är konsumenterna i högsta grad krävande. De förändrar ständigt sina behov och i 
och med det har kunderna övertaget över företagen. Det går idag att notera förändrade 
konsumentattityder och beteenden vid inköp. Förut värderade konsumenten en produkt utifrån 
pris och kvalitet. Idag har konsumenten en annan syn på vad värde är och söker produkter 
som innebär nya mervärden. Värden som bekvämlighet i shopping, tillförlitlighet och unikhet 
är bara några saker som kan göra att konsumenten väljer en produkt före en annan. (Van 
Weele 2005, s. 7) Samtidigt som kunderna har förändrat sina attityder och beteenden har de 
blivit mer medvetna och kunniga kring modeföretagens arbete och produkterna som köps. 
 
Informationssamhället ökar ständigt i omfång och påverkar utbudet av information och 
kommunikation mot marknaden i stort. Bloggar (publicerade inlägg på en webbsida) har blivit 
en vardag för den modemedvetna kunden. Internet möjliggör att en stor del av marknaden är 
tillgänglig dygnet runt, vilket ställer en hög press på butikskedjorna att locka till sig kunderna. 
Samhällets förändring har lett till att vi lever i en enorm påverkan av olika typer av reklam. 
Det handlar inte bara om den traditionella reklamen utan till stor del även om påverkan från 
kända personligheter och deras val av produkter. (Van Weele 2005, s. 6)  
 
Reklamen utåt är en del av den individ- och gruppåverkan som är betydande inom 
modevärlden. Det hör ihop med faktumet att konsumenternas livsstilar och personligheter har 
ett samband med våra konsumtionsmönster och val av modeföretag. Konsumenten vill skapa 
en relation till varumärket som hänger ihop med den livsstil som den enskilde personen tillhör 
eller har en önskan att ingå i. (Hedén & McAndrew 2005, s. 75) 
 
Dagens gränser mellan länder blir allt mer svårdefinierad då den ökade integrationen har lett 
till en alltmer global värld. Samtidigt som utvecklingen och samarbetet över gränserna har 
blivit allt smidigare finns det kulturella skillnader som skiljer sig över länderna. Skillnaderna 
spelar stor roll för modeföretagen vid en etablering utanför Sveriges gränser och måste tas 
hänsyn till vid val av produktutbud. (Van Weele 2005, s. 5) 



 

 -2- 

1.2 Problemdiskussion 
Vi har tidigare nämnt att modevaror ständigt förändras eftersom konkurrensen hela tiden 
tvingar fram nya produkter. Fenomenet är en följd av de alltmer krävande konsumenterna som 
idag är mer medvetna och kunniga kring modeföretagens arbete. Beroende på 
konsumenternas ökade krav på nya produkter och företagens inbördes konkurrens blir ofta 
resultatet att produkternas livscykler tenderar att bli allt kortare. Konsumenterna är numera 
mer kunniga och medvetna och kan utnyttja sin kompetens i kampen mot modeföretagen 
vilket har resulterat i att de kontinuerligt måste lyssna till den aktuella målgruppens önskemål. 
Samtidigt måste de hålla sig konkurrenskraftiga mot andra företag då konkurrensen är enorm. 
Eftersom konsumenterna väljer det modeföretag som lättast kan tillfredsställa dess livsstil och 
personlighet är det av stor vikt att företagen kan lyssna av vilken typ av reklam de ska 
använda sig av. Det kan ske via t.ex. bloggar, annonser eller med hjälp av kända 
personligheter.  
 
Det är påtagligt att svenska modeföretag ständigt söker nya marknader runt om i världen. 
Norge är en marknad för många svenska företag och trots att de kulturella skillnaderna i 
Norden inte skiljer sig nämnvärt åt finns det ändå en viss skillnad kring hur konsumenterna 
ser på modeföretagen. Lindex har Norge som näst största marknad efter den svenska 
marknaden och det går att se skillnader marknaderna emellan. Exempelvis kan kundens behov 
av produkter te sig olika i Norge och Sverige. Lindex måste följaktligen ta hänsyn till de 
norska konsumenternas behov för att framgångsrikt lyckas även på den norska marknaden. Då 
krävs det kunskaper om kulturella skillnader såväl som kännedom om vilken typ av reklam 
och vilken produktmix som går hem i Norge. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problembakgrund och problemformulering har vi valt att fokusera på följande 
huvudfråga. Vidare följer två underfrågor. 
 
Vår huvudfråga: 
Hur skiljer sig Lindex klädmarknad åt i Norge och Sverige? 
 
Delfrågor: 
Vilka är de kulturella skillnaderna och hur påverkas efterfrågan av olikheterna i länderna?  
 
Finns det några påtagliga skillnader i uppfattning när det gäller mode och trender 
beträffande Lindex damkläder? 

1.4 Problemavgränsning 
Vi har valt att göra en studie kring en av Sveriges största modeföretag; Lindex, och undersöka 
dess marknad i Sverige och Norge. Vi har avgränsat oss till de två marknaderna då de är 
Lindex två största, därmed har vi fått välja bort Lindex många andra marknader. Samtidigt har 
vi riktat in oss på damkonfektion och uteslutit produktgrupperna barnkläder, kosmetik samt 
accessoarer. Valet grundas på att vi anser att dam är den produktgrupp som har genomgått 
störst förändring de senaste åren och därmed är mest intressant att undersöka. En annan 
aspekt vi har fått ta hänsyn till är tidsperioden. Vid en längre tidsperiod hade det varit aktuellt 
att undersöka samtliga Lindex produktgrupper. 



 

 -3- 

1.5 Syfte 
Vårt syfte med studien är att undersöka, beskriva men även analysera vilka de huvudsakliga 
olikheterna är mellan klädmarknaderna som berör Lindex målgrupp i Sverige och Norge. 
Målet är att få en inblick i hur Lindex klädmarknad skiljer sig åt mellan Sverige och Norge. 
Avsikten är också att finna eventuella skillnader i kultur och uppfattning i mode och trender.  

1.6 Nyckelord och definitioner 
Vi har utgått från att läsaren är bekant med många av de begrepp vi kommer att ta upp i 
uppsatsen, men här definierar vi ett antal begrepp som vi vill förtydliga. Det underlättar för 
läsaren att få begreppen definierade i ett tidigt stadium. 
 
Trender En stabil, långsiktig förändring i samhället avseende t.ex. värderingar, 

intressen eller konsumtionsmönster inom t.ex. mode. 
 
Mode Ett uttryck för tidsandan och dess ideal. Klädmodet förändras ständigt i 

större eller mindre omfattning allt efter samhällets förändrade 
värderingar och villkor. 

 
Konsumentbeteende Alla de aktiviteter människor företar sig när de söker, väljer och 

konsumerar produkter och tjänster. 
 
Konsumentattityder Har ett nära förhållande till konsumentbeteende. En konsuments 

medvetna eller omedvetna inställning till en produkts varumärke. 
 
Livsstil Beteende utifrån personliga egenskaper, motiv och värderingar. 
 
Marknad Syftar på utbud och efterfrågan av en vara eller en tjänst, i vårt fall 

modemarknaden. 
 
Kulturskillnader En inlärd, deltagande, tvingande, relaterad serie av symboler vars 

innebörd ger orientering till medlemmarna i ett samhälle. 

1.7 Uppsatsens disposition 
Dispositionen på uppsatsen ser ut på följande sätt: 
 
Kapitel 1 I första kapitlet ges en överblick över arbetet; bakgrund, 
– Inledning problemdiskussion, problemformulering, avgränsningar, syfte 

och definitioner. 
 
Kapitel 2 I kapitel 2 motiverar vi vilka metoder vi valt samt diskuterar 
– Metod kring våra egna reflektioner angående dem. 
 
Kapitel 3  Här tar vi upp den teori som vi anser är relevant för 
– Teoretisk referensram undersökningen. 
 
Kapitel 4  I kapitlet sammanställer och beskriver vi de resultat som 
– Empiri erhållits genom intervjuer på Lindexkontoret i Oslo och 

Göteborg. Resultat från enkätundersökningarna beskrivs och 
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visas genom stapeldiagram. Intervjuerna skildras sammanfattat 
och intervjufrågorna bifogas genom bilagor. 

 
Kapitel 5 I kapitel 5 görs en analys utifrån den teoretiska referensramen 
– Analys och de resultat vi har samlat in genom vår empiriska studie. 
 
Kapitel 6 I det sjätte kapitlet sammanfattar vi våra dragna slutsatser 
– Slutsatser utifrån den problemformulering som vi har gjort. 
 
Kapitel 7  Avslutningsvis redogör vi för våra reflektioner och diskuterar 
– Avslutande diskussion kring huruvida uppsatsens syfte har uppfyllts. Vi diskuterar 

också kring uppsatsens tillförlitlighet samt ger förslag till 
fortsatt forskning. 
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2. Metod 

I kapitel 2 presenteras våra metodval och tillvägagångssätt kring uppsatsen. Vi kommer att 
behandla val av vetenskapligt synsätt, undersökningsmodell- och inriktning, 
undersökningsmetod och datainsamlingsmetod. Kapitlet behandlar även studiens validitet och 
reliabilitet. Avslutningsvis redovisas en sammanfattning över våra metodval. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Ett hermeneutiskt synsätt handlar om tolkning av texter. (Thurén 2007, s. 94) Vi valde det 
hermeneutiska synsättet i vår uppsats då vi har tolkat och analysera det empiriska material vi 
samlat in genom vår fallstudie av Lindex marknad i Norge och Sverige. Avsikten med vår 
fallstudie av Lindex var att försöka förstå skillnaderna mellan Lindex norska och svenska 
marknad. Genom kvalitativa intervjuer samt enkätundersökningar fick vi en uppfattning kring 
de skillnader som finns mellan marknaderna. Eftersom vi varit öppna och tolkande i vår 
forskarroll passade därmed hermeneutiken bäst, då den står för kvalitativ tolkning och 
förståelse. 

2.2 Undersökningsmodell 
Då vi genomfört en enkätundersökning som en del i vår uppsats valde vi att arbeta utifrån ett 
abduktivt synsätt i vår undersökningsmodell, dvs. en kombination av induktiv och deduktiv 
metod. Abduktion står för förståelse och vid det här synsättet utgår forskaren från empirin och 
tolkar därpå insamlad fakta utan några som helst förväntningar. Genom nya iakttagelser 
bestyrks tolkningen och vidare förklaras empirin stegvis samtidigt som teorin förfinas och 
korrigeras. (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55) I vår enkätundersökning har vi först arbetat 
med det induktiva synsättet. Men eftersom vi även kopplat samman våra observationer från 
undersökningarna och intervjuerna med teorier har det medfört att vi även har arbetat utifrån 
det deduktiva synsättet. Då facklitteraturen inom textila branschen är begränsad har vi utgått 
från materialet som samlas in under fältstudien. Därefter valde vi lämpliga teorier för vårt 
ämne. 

2.3 Undersökningsinriktning 
Vårt uppsatsskrivande har framförallt haft ett deskriptivt syfte men också till viss del en 
explorativ inriktning. Deskriptiv inriktning innebär att undersökaren lägger tyngden mer på 
det beskrivande än det undersökande. Vid ett explorativt syfte vill undersökaren utforska 
förhållanden som är mindre kända och få fram intressanta frågor som sedan kan undersökas 
närmare. (Andersen 1998, s. 18-19) Vårt val grundades på att vi kom att beskriva skillnaderna 
mellan Lindex Sverige- och Norgemarknad genom, dels företagets perspektiv, men också 
utifrån konsumenternas syn på Lindex. 

2.4 Undersökningsmetod 
En fallstudie är vanlig vid undersökning av institutioner och organisationer och utmärkande är 
få enheter och observationer. Vid en fältstudie vill forskaren få en djupare uppfattning av det 
som studeras, t.ex. ett företag. (Andersen 1998, s. 156) Vi fann att den mest relevanta 
undersökningsmetoden för vår uppsats var en fallstudie i kombination med en fältstudie. Vårt 
uppsatsskrivande bygger på en studie av fallföretaget Lindex och dess Norge- och 
Sverigemarknad. Vi kom att börja med att göra en undersökning på Lindex norska marknad 
genom att åka till Oslo och göra en fältstudie. Där tog vi reda på de norska konsumenternas 
uppfattning kring företaget. Genom fältstudien har vi också fått en ingående bild av de 
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kulturella skillnaderna som finns mellan den svenska och den norska marknaden samt hur 
Lindex ska kunna anpassa sig till olikheterna. Vår kvalitativa undersökning genomfördes på 
så vis genom att vi stod i och utanför Lindex butiker i Norge och i Sverige och undersökte 
kundernas uppfattning kring Lindex som modeföretag. Frågor som modemedvetenhet, 
priskänslighet, hur reklamen upplevs, varumärket, modegrad och vad de förknippar företaget 
med har legat till grund för vår undersökning. Fältstudien genomförde vi med hjälp av enkäter 
med svarsalternativ som vi sedan sammanställt. Genom studien har vi fått en fördjupad 
förståelse för konsumenternas relation till Lindex som modeföretag. I vår fallstudie kom vi att 
utföra kvalitativa intervjuer med huvudpersoner på såväl Lindexkontoret i Göteborg och Oslo.  

2.5 Datainsamlingsmetod 
Det förekommer ett flertal olika metoder att samla in data på såsom intervjuer av olika slag, 
enkäter och observationer. (Andersen 1998, s. 151) De datainsamlingsmetoder som vi använt 
oss av är intervjuer och enkätundersökningar. Insamlingsmetoder vilka vi valde då vi ansåg 
att de kändes mest betydelsefulla för vårt skrivande. En kombination av olika 
tillvägagångssätt kändes nödvändiga för att få en så tydlig och fullständig bild av empirin som 
möjligt.  
 
Vi har genomfört strukturerade intervjuer med nyckelpersoner på kontoren i Göteborg och 
Oslo, där vi behandlat relevanta frågeställningar vilka berört vårt ämne. Vi har båda varit 
delaktiga på intervjuerna och gjort noggranna anteckningar, samt använt oss av en diktafon, i 
syfte att inte gå miste om värdefull information. I efterhand valde vi också att transkribera 
intervjuerna. Utöver intervjuerna gjorde vi en enkätundersökning med hjälp av Lindex 
kunder, såväl i Norge som i Sverige. Undersökningen gick till på så vis att vi under en dag 
stod i och utanför två av Lindex butiker och genomförde en enkätundersökning. Vi valde två 
butiker, en äldre butik och en nyöppnad butik, för att kunna försäkra oss om att få med alla 
potentiella kunder som handlar på Lindex. Vår sammanställda enkät består av frågor som 
berör vårt undersökningsområde. Enkäten har varit utformad som en strukturerad 
intervjuform där kunderna kunnat svara på standardiserade frågor med hjälp av förutbestämda 
svarsalternativ. Några frågor är av mer utredande karaktär där karakteristiska problem belysts. 

2.5.1 Urval av respondenter  
Det finns en rad olika sätt att göra urval på och två av urvalen är sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. (Christensen et al 2001, s. 109) Vid vårt urval av personer till vår 
enkätundersökning samt intervjuer har vi använt oss av icke-sannolikhetsurval, vilket innebär 
att respondenterna inte väljs ut slumpmässigt. Vi har tidigare nämnt att vår undersökning 
genomfördes i butik, där vi har delat ut enkäter till kunder som besökte butiken. Urvalet blir 
en form av ett bedömningsurval eftersom vi medvetet har kunnat styra över vilka vi tillfrågat. 
Genom Hanne Leino, landschef för Lindex i Norge, fick vi kontakten Nina Haugen, 
marknadsansvarig på Lindexkontoret i Oslo, som visade intresse för en intervju. Genom 
kontakter med Lindex huvudkontor i Göteborg fick vi en intervju på Lindex Sverigekontor i 
Göteborg med Lena Renman, som i Sverige har motsvarande befattning som Nina Haugen.  

2.5.2 Olika typer av data 
Data skiljs utifrån om den är primär eller sekundär och för att få rapporten så trovärdig som 
möjligt valde vi därmed att använda oss av såväl primär som sekundärdata. (Andersen 1998, 
s. 150) Den sistnämnda har vi tillhandahållit genom litteratur, Lindex hemsida och tidigare 
skrivna uppsatser för att få en överblick över valt ämne. Primärdata inhämtade vi genom våra 
undersökningsresultat från vår kvalitativa undersökning i Lindex butiker i Sverige och i 
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Norge. Samtidigt har vi även gjort intervjuer med nyckelpersoner på kontoren i Göteborg och 
i Oslo för att på så sätt ta del av Lindex uppfattning kring ämnet. 

2.5.3 Former av data 
Data kan också vara antingen kvalitativ, kvantitativ eller en kombination av de båda. Vi har 
nyttjat oss av kvalitativ data då vi genomfört vår datainsamling. En kvalitativ 
datainsamlingsmetod innebär att forskaren själv tolkar och söker förståelse. Metoden sker 
främst genom datainsamling som ska leda till att bygga teorier och att skapa en helhetsbild av 
processen i fråga. (Andersen 1998, s. 150) Vi har inhämtat materialet till vår uppsats från 
såväl intervjuer och enkätundersökningar tillsammans med teorin.  

2.6 Sammanfattning metodval 
 
Vetenskapligt synsätt:  Hermeneutiskt synsätt 
Undersökningsmodell: Abduktiv modell 
Undersökningsinriktning: Deskriptivt & explorativt synsätt 
Undersökningsmetod: Fall- och fältstudie 
Datainsamlingsmetod: Intervjuer och enkätundersökningar 
Urval av respondenter: Icke-sannolikhetsurval 
Olika typer av data: Primär- och sekundärdata 
Former av data: Kvalitativa data 
 
Figur 2.1 Sammanfattning metodval, egen illustration 
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3. Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet redovisas den teoretiska referensramen som ligger till grund för vår 
empiriska undersökning. Med utgångspunkt från vår problemformulering har den teoretiska 
referensramen skapats genom tillämpning av relevanta teorier och modeller. Vi har valt att 
fokusera på nyckelområden inom konsument- och köpbeteende samt, inledningsvis, redogjort 
för en sedvanlig strategi inom marknadsföring. 

3.1 Marknadens förutsättningar 
Den textila marknaden är i ständig förändring och då konsumenterna är alltmer krävande 
måste kläd-/modeföretagen ha framgångsrika strategier för att lyckas nå ut till sina 
målgrupper. Kundvärde står mer och mer i fokus och utmaningen för företagen är därmed att 
skapa mervärde och tillgänglighet för kunderna. Det finns ett antal olika strategier som 
företag kan anamma för att mer framgångsrikt lyckas på marknaden och vi har valt att 
närmare studera marknadsföringsmixen. Modellen, som även benämns som de 4 P: na, är en 
av de mest framträdande idéerna inom modern marknadsföring. (Kotler et al 2008, s. 49) 

3.1.2 Marknadsföringsmixen 
Kotler et al. (2008 s. 49) talar om marknadsföringsmixen som ett antal taktiska verktyg vilka 
företag kan använda sig av då de vill öka efterfrågan på sina produkter. Den innefattar allt vad 
företaget kan göra för att framgångsrikt lyckas med det. Företag kan använda sig av modellen 
i marknadsföring för att förklara de faktorer som de kan kontrollera och påverka. Företagens 
alla möjligheter, vilka alltså behandlas i marknadsföringsmixen, är samlade under de 4 P: na 
vilka står för produkt, pris, påverkan och plats. En väl utarbetad sådan där aktuella faktorer 
samspelar är avgörande för ett företags framgång. Ur ett konsumentperspektiv måste de olika 
faktorerna erbjuda ett värde.  
 
 

 

 
 
 
Figur 3.1. ”4 P: na” (Kotler & Armstrong 2006, s. 49, egen översättning) 
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Produkt 
I begreppet produkt ingår allt som företag kan erbjuda den tänkta målmarknaden i form av 
varor, tjänster och vilka kan fylla ett behov på marknaden. Företag bör därmed lyssna till 
konsumentens behov och önskningar. Exempel på vad företag kan erbjuda konsumenten är 
uppmärksamhet, användning eller konsumtion. Produkt kan även inkludera service, personer, 
platser och idéer vilka alltså kan tillfredsställa den önskan eller det behov som konsumenten 
vill stilla. (Kotler et al 2008, s. 578) 
 
Pris  
Pris är det enda elementet i marknadsföringsmixen som ger avkastning, alla andra utgör 
exempel på kostnader. Pris är vad konsumenten betalar för att erhålla en produkt men också 
summan av alla de värden som konsumenten byter ut till förmån för de fördelar av att ha eller 
använda en produkt eller service. Pris är även det mest flexibla elementet i 
marknadsföringsmixen eftersom det snabbt kan ändras. Priset spelar en viktig roll i att skapa 
värde och bygga kundrelationer. (Kotler et al 2008, s. 639) 
 
Påverkan 
Påverkan syftar till alla de aktiviteter som företaget kommunicerar ut till konsumenten för att 
påverka den att köpa produkten. Sådana aktiviteter kan ha inverkan på konsumenterna då de 
påvisar fördelarna med produkten. Det finns ett flertal olika sätt för företag att kommunicera 
ut till konsumenten vilka kan vara via annonsering, reklam i TV eller personlig försäljning. 
Idag är Internet en vanlig marknadsplats för företag där de lätt kan nå ut till kunden. (Kotler et 
al 2008, s. 50) 
 
Plats 
Med plats menas företagets alla aktiviteter vilka gör produkten tillgänglig för den tänkta 
konsumenten. (Kotler et al 2008, s. 50) Exempel på sådana är distributionskanaler, transport 
och lagerhantering. För att konsumenten ska uppleva största möjliga erbjudandekvalitet är det 
av stor vikt att företag på bästa sätt funderar ut hur de levererar ut sina produkter och tjänster. 
(Kotler et al 2008, s. 875-881) 

3.2 Konsumtions- och inköpsbeteende 
Marknadsföringens mål är att uppfylla kundens behov och önskningar. Konsumtions- och 
inköpsbeteende behandlar hur individer, grupper och organisationer väljer, köper, använder 
och förbrukar varor, tjänster, idéer eller upplevelser för att tillgodose deras behov. (Kotler & 
Keller 2006) Nedan beskrivs tre olika modeller som behandlar konsumentförståelse, 
köpsituationen och psykologiska faktorer.  

3.2.2 Förstå konsumenten 
Konsumenter är individer som köper produkter och service för personlig konsumtion. 
Organisatoriskt köp däremot fokuserar på inköp av produkter och service att använda i en 
organisations aktiviteter. För vissa produkter är det enkelt att avgöra vem som tar ett 
inköpsbeslut, men inköpsrollerna ändras och därför är det viktigt att rätt produkter riktas mot 
rätt marknad. (Jobber 2006, s. 66) För att förstå konsumenten kan Jobber´s modell 
”Understanding the consumers: the key questions” användas.  
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Figur 3.2. Understanding the consumers: the key questions (Jobber 2006, s. 66, egen 
översättning) 
 
De fem frågorna behandlar vem som är viktig i köpbeslutet, hur de köper, vilka deras 
valkriterium är, var de köper och när de köper definierar nyckeldimensionerna av 
köpbeteende. Frågorna om var och när kunderna handlar är vanligtvis mindre okomplicerade 
att svara på. De tre första frågorna är de mest svårbehandlade faktorerna vid köpbeteende och 
behandlas vidare nedan. (Jobber 2006, s. 64-65) 
 
Många konsumentinköp är individuella, men görs även i grupp. I det senare fallet är det 
många som samarbetar för att påverka inköpsbeslutet. Varje person förutsätts ta en roll i 
beslutsprocessen. Det kan handla om föräldrar, barn eller andra som tar en roll när ett köp ska 
göras.  
 

1. Initiativtagare (initiator) är personen som börjar processen och överväger ett inköp. 
Information inhämtas av personen för att underlätta beslutet.  

 
2. Påverkare (influencer) är den person som försöker övertala andra i gruppen om 

resultatet av beslutet och vars meningar spelar roll för beslutet. Personen brukar samla 
information och försöka att införa deras valkriterium kring beslutet.  

 
3. Beslutstagare (decider) kallas personen med makten och/eller den ekonomiska 

auktoriteten att göra det ultimata valet angående om det ska köpas samt vad- hur- och 
var det ska köpas.  

 
4. Köpare (buyer) är personen som genomför transaktionen. Köparen ringer 

leverantören, besöker butiken, genomför betalningen och tar emot leverans.  
 

5. Användare (user) är den faktiska konsumenten/användaren av produkten. (Jobber 
2006, s. 66) 

 
En och samma individ kan ta sig an flera olika roller i köpgruppen. Ett exempel på en 
köpsituation kan vara införskaffandet av ett nytt klädesplagg. En tonårstjej kan vara 
initiativtagare till köpet och påverkar hennes föräldrar som är beslutstagare. Tjejen kan i sin 
tur bli påverkad av sin syster att köpa ett annat varumärke. Köpare kan vara hennes mamma 
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som besöker butiken för att köpa plagget och ta hem det till hemmet. Slutligen kan båda 
tjejerna vara användare av plagget. Trots att köpet endast var ägnat tonårstjejen har 
marknadsföraren fyra chanser, alltså samtliga involverade personer, att påverka beslutet av 
inköpet. (Jobber 2006, s. 66-67) 
 
Hur konsumenter handlar kan betraktas som en beslutsprocess som börjar med en bekräftelse 
på att ett problem finns. Ett exempel kan vara när en långklänning inhandlas för att lösa 
problemet med att inte kunna gå på examensbalen. Problemlösning kan därför betraktas som 
en motiverande åtgärd som vidtas i syfte att åstadkomma tillfredsställelse. Det har definierats 
ett antal steg som en konsument kan gå igenom innan han eller hon väljer ett varumärke. 
(Jobber 2006, s. 68) 
 

- Behovserkännande/problemmedvetenhet  
Behovserkännandet är när konsumenten ser ett problem eller ett behov. Behovserkännande 
kan vara funktionella och äga rum över en längre period. Andra problem kan uppstå som en 
följd av rutinmässiga behov, exempelvis hunger och törst, och kallas för interna stimuli. 
Externa stimuli är andra situationer som initieras av mer emotionella eller psykologiska 
behov, exempelvis ett köp av den nya Chanelparfymen för att den luktar så gott. (Kotler & 
Keller 2006, s.191) 
 

- Informationssökning 
Informationssökning är andra steget i köpbeslutsprocessen. Vid ett identifierat behov inleder 
konsumenten att söka information. Informationssökningen inkluderar identifikationen av 
alternativa sätt av problemlösningar. Informationssökningen kan vara intern eller extern. 
Intern sökning innebär en översyn av relevant information i minnet och skulle omfatta 
möjliga lösningar, metoder för att jämföra lösningar, hänvisning till personlig erfarenhet och 
marknadskommunikation. Om lösningen inte är hittad startar den externa 
informationssökningen. Här involveras personliga källor såsom familj, vänner, arbetskollegor 
och grannar, men också kommersiella källor såsom annonser/reklamer och försäljare. 
Mängden av information som ska inhämtas beror på produktkategori och köparens bakgrund. 
(Jobber 2006, s. 70) 
 

- Utvärdering av alternativ och köp  
Vid utvärdering av alternativ och köp bearbetar konsumenten de konkurrerande märkenas 
information. Första steget är att reducera de medvetna alternativen till färre antal varumärken 
för vidare utvärdering. En lista görs med de märken som noggrant ska utvärderas innan köpet 
görs. (Jobber 2006 s. 70) Konsumenten bygger upp en tro för varumärket och dess image. De 
flesta konsumenter överväger många olika egenskaper innan en produkt väljs. Kriterier för att 
göra slutgiltiga valet kan vara priset. Den förväntade risken stiger ju dyrare produkterna är 
och ju större osäkerheten är som är förknippat med köpet. (Kotler & Keller 2006, s.193) 
 

- Efterköpsutvärdering av beslut  
Efterköpsutvärdering av beslut handlar om att målet med marknadsföringen är att nå 
kundnöjdhet. Marknadsförare vill skapa positiva upplevelser från inköpet av deras produkter 
eller tjänster. Gemensamt för kunderna är att uppleva efterköpsoro, kallad kognitiv dissonans. 
Sådan oro uppstår på grund av osäkerheten kring att göra rätt val, eftersom ett val av en 
produkt utesluter andra attraktiva produkter. (Jobber 2006, s. 73) Ju större skillnad det finns 
mellan konsumentens förväntningar och det produkten erbjuder i verkligheten, desto större 
blir missnöjdheten. Därför gäller det att reklambudskapet inte ska avvika för mycket från 
produktens verkliga karakteristiska egenskaper. Resultatet av efterköpsutvärdering beror på 
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många faktorer. Produktkvaliteten och service är två stora avgörande faktorer vid 
kundnöjdhet. (Kotler & Keller 2006, s.198) 
 
Urvalskriterier 
Olika personer i köpsituationen använder olika urvalskriterier. Till exempel kan en ungdom 
använda ”self-image” (självbild) som kriterium medan en förälder ser priset som viktigaste 
kriterium vid köp. Dock kan samma kriterium användas på olika sätt; en konsument kan vilja 
ha de dyraste skorna medan en annan vill köpa de allra billigaste. Valet av kriterier vid olika 
köp kan ändras över tiden, t.ex. kan en löneökning leda till att priset inte längre spelar lika 
stor roll utan ersätts av status och social tillhörighet. Kriterier som används vid en utvärdering 
av alternativ kan delas in i tekniska (komfort, hållbarhet), ekonomiska (pris, värde för 
pengar), sociala (status, mode) och personliga kriterier (känslor, moral). (Jobber 2006, s. 73) 

3.2.3 Köpsituationen 
Tre olika typer av köpsituationer kan identifieras: utökad problemlösning (extended problem 
solving), begränsad problemlösning (limited problem solving) och vanemässig 
problemlösning (habitual problem solving). (Jobber 2006, s. 77-79) 
 
Utökad problemlösning  
Utökad problemlösning innebär en hög grad av informationssökning av bland annat märke, 
modell och var inköpet ska göras. Problemlösningen är vanligt vid köp av bilar, hus och dyra 
kläder då det är viktigt att rätt köp görs. (Jobber 2006, s. 77-79) 
 
Begränsad problemlösning  
Många av konsumentinköpen hamnar under begränsad problemlösning. Här har konsumenten 
erfarenhet av en produkt så att informationssökningen framförallt blir intern genom minnet. 
Även ett antal externa sökningar görs innan köpet. Här har marknadsföraren möjlighet att 
påverka inköpet genom reklam och reducera risken för att konsumenten byter varumärke. 
(Jobber 2006, s. 77-79) 
 
Vanemässig problemlösning  
Vanemässig problemlösning uppstår när en konsument upprepar samma köp av produkt med 
få eller inga utvärderingar av alternativ. Konsumenten är nöjd med ett varumärke och köper 
automatiskt samma varumärke igen. Reklam kan vara bra i syfte att få kunden att komma ihåg 
märket. (Jobber 2006, s. 77-79) 
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Figur 3.3. Influence on consumer purchasing behaviour (Jobber 2006, s. 77, egen 
översättning) 
 
Det finns sex olika typer av personlig påverkan på konsumentbeteende: 
informationsbearbetning, motivation, tro och attityder, personlighet, livsstil och livscykel. 
(Jobber 2006, s. 79-84) 
 
Informationsbearbetning handlar om processen att impulser tas emot, tolkas, lagras i minnet 
och senare hämtas. Det innebär därför sambandet mellan yttre påverkan, inklusive 
marknadsföring och konsumentens beslutsprocess. En huvudaspekt är perception, vilken är 
processen där konsumenten väljer, organiserar och tolkar sensorisk stimulering till en 
meningsfull stimulering av världen. Ytterligare en huvudaspekt är inlärning som innebär 
resultatet av informationsbehandling och förändringar i det långsiktiga minnet. Motivation 
handlar om behov, drivkraft och mål. Processen innebär behov som sätter en drivkraft i 
rörelse i syfte att uppnå målen. En tro är en deskriptiv tanke som en person har om någonting. 
Det kan handla om en tanke om en produkt eller service kring en eller flera beslutskriterium. 
En attityd handlar en gynnsam eller ogynnsam utvärdering av en produkt eller service där 
konsekvensen blir antingen en positiv eller negativ attityd till en produkt eller tjänst. (Jobber 
2006, s. 79-84) 
 
Personlighet är de inre psykologiska karaktärerna hos en individ som leder till konsekventa 
svar på sin omgivning. Exempelvis är vi konsumenter sociala/icke sociala och 
anpassningsbara/oföränderliga. Varumärkespersonlighet handlar om hur konsumenterna 
uppfattar ett varumärke. Livsstil behandlar konsumentens mönster såsom aktiviteter, intressen 
och åsikter. Livsstil har en koppling med konsumentens tro, värderingar och demografiska 
aspekter såsom utbildning och inkomst. Livscykeln spelar roll gällande hur högt på stegen 
personen har nått under sitt liv. Tillgänglig inkomst och inköpsbehov varierar väldigt 
beroende på var i livscykeln individen befinner sig. Exempelvis har ett ungt par där båda har 
inkomst mer pengar att spendera än då de skaffar barn. (Jobber 2006, s. 79-84)  
 
Det finns fyra olika samhällspåverkan på konsumentbeteende: kultur, social tillhörighet, 
demografi och referensgrupper.  
 
Kultur handlar om traditioner, tabun, värderingar och attityder till samhället där konsumenten 
lever och påverkar behov och önskemål. Kulturella normer är de regler som styr beteendet 
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och är baserade på olika värden. Samhällsklass är en avgränsad grupp i ett samhälle som har 
liknande socioekonomiska förutsättningar, även juridiska rättigheter kan skilja sig mellan 
olika grupper. En faktor som sedan många år tillbaka har ansetts spela en stor roll på 
konsumentbeteende. Demografi är den geografiska lokaliseringen och ett sätt att klassificera 
hushåll. Aspekter som typ av boende, ägare av bil, ålder, yrke, hur många och ålder på barn 
och etnisk bakgrund är viktiga i ett sådant avseende. Referensgrupp används för att indikera 
en grupp av folk som påverkar en individs attityd eller beteende. En referensgrupp kan bestå 
av familjen, en grupp av vänner eller arbetskamrater. Referensgruppen påverkar 
medlemmarna vilka regler och normer som är acceptabla av dem. Om konsumenten hittar en 
produkt att köpa, t.ex. ett klädesplagg, kan varumärket ha varit starkt påverkat av vad köparna 
i referensgruppen uppfattar som acceptabelt. (Jobber 2006, s. 86-88)  

3.2.4 Psykologiska faktorer 
Ytterligare faktorer påverkar en människas behov och beteenden; de psykologiska. 
Motivation, perception, inlärning, tro och attityder är fyra överordnade psykologiska faktorer 
vilka en persons inköpsbeteende alltså påverkas av. (Kotler & Keller 2006, s. 184) 
 
Motivation 
För människan existerar en mängd behov vilka kan vara av många olika slag, såväl fysiska 
som mat, vatten eller kläder eller psykologiska, t.ex. att känna uppskattning eller tillhörighet. 
Som tidigare beskrivet kan ett starkt behov leda till motivation vilket innebär att gå till 
handling, t.ex. att genomföra ett köp. En konsuments motivation till ett köp varierar beroende 
på vilket behov han/hon försöker tillfredsställa. (Kotler & Keller 2006, s. 184) 
 
Sigmund Freud menade att en persons psykologiska behov, vilka formar en människas 
beteende, i hög grad är omedvetna. Han ansåg att människan inte är kapabel till att förstå sina 
motiv fullt ut. Inom marknadsföring används en teknik, kallad laddering, för att kunna nå in 
till en människas mer djupliggande motiv och vilken är vanligt förekommande i t.ex. 
djupintervjuer. (Kotler & Keller 2006, s. 184)  
 
Mänskliga behov kan arrangeras i en hierarki från de mest grundläggande behoven, som 
placeras längst ned i hierarkin, till de minst grundläggande som således placeras högst upp. Vi 
talar här om Maslow`s behovsteori som är en av de mest kända teorierna inom mänsklig 
motivation. Abraham Maslow ville med hjälp av behovshierarkin förklara människors 
motivation och ta reda på varför människor drivs av olika behov vid olika tillfällen i livet. 
Modellen visar hur människor prioriterar sina behov, där de försöker att tillfredsställa sina 
mest viktiga och grundläggande behov först såsom t.ex. att få mat i magen. Först därefter kan 
behov på en högre nivå kunna uppfyllas. Teorin om behovshierarkin kan hjälpa 
marknadsförare att förstå hur olika produkter kan passa in i människors liv. (Kotler & Keller 
2006, s. 185)  
 
Maslow menade att de allra viktigaste behoven för människan är de psykologiska, såsom 
behov av trygghet etc. Ett otillfredsställt behov innebär att personen endera försöker minska 
det eller leta efter något som kan ta hänsyn till behovet. Hur en individs behov ser ut varierar. 
För en person som svälter är mat det mest livsviktiga behovet och för en annan, som redan ser 
mat som sitt grundläggande behov, kanske självförverkligande är mest angeläget. Det går 
alltså inte att uppfylla behov som självförverkligande innan de mest primära behoven är 
tillfredsställda. (Kotler & Keller 2006, s. 185)  
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Figur 3.4. Maslow´s behovspyramid (Brassington & Pettitt 2006, s. 120, egen översättning) 
 
I Maslow´s pyramid är behoven indelade i fysiska behov som kan vara mat, vatten eller att få 
tak över huvudet, trygghetsbehov som att få säkerhet eller skydd, sociala behov t.ex. att känna 
tillhörighet eller att få kärlek, behov av stärkt personlighet i egenskap av självförtroende, 
självkänsla eller status och högst i topp självförverkligande behov som innebär 
självutveckling eller att realisera/förverkliga sig själv. (Kotler & Keller 2006, s. 185) 
 
Perception 
När en person är tillräckligt motiverad att gå till handling betyder det att personen är påverkad 
av sin perception. Perception kan förklaras som en process i vilken en person väljer, 
organiserar och tolkar information i syfte att skapa en meningsfull bild av den värld den 
befinner sig i. Fastän den verklighet vi människor utsätts för är densamma kan perceptionen 
variera mycket från person till person. (Kotler & Keller 2006 s. 185-186) 
 
Människors perception är, inom marknadsföring, viktigare än verkligheten i sig själv. Selektiv 
perception innebär att vi bortser från viss information eftersom den mottagna mängden är 
alltför stor. Det är omöjligt för en person att ta in all information vilket inte är särskilt konstigt 
då en genomsnittlig person utsätts för omkring 1500 reklamer på en dag. Marknadsförare 
måste sålunda arbeta hårt för att konsumenter ska lägga märke till just deras information. 
 
Forskning har funnit fram till ett antal grundprinciper vilka beskriver troligheten i att lägga 
märke till stimuli. Det är mer troligt att lägga märke till stimuli som  
 

- är relevanta i förhållande till ett behov som vi har just nu 
- vi förväntar (i en datorbutik lägger vi mest märke till datorerna) 
- markant skiljer sig från våra förväntningar  
(Kotler & Keller 2006, s. 185-186) 
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Inlärning 
Vi människor lär oss av allt vi gör. Det innebär att vi förändrar vårt beteende med bakgrund 
av våra upplevelser när vi lär oss om något. Vårt beteende grundas mest på sådant som vi 
gjort och tagit till oss under livet. Inlärning sker genom samverkan av olika faktorer som 
drivkrafter, stimulering, signaler, respons och förstärkning. Drivkraft är en stark inre stimuli 
som kan få oss att göra saker. Signaler däremot är mindre stimuli som bestämmer när, var och 
hur vi reagerar. I enlighet med inlärningsteorier ska efterfrågan av en produkt byggas upp 
genom att låta det bli förknippat med en stark drivkraft genom att använda 
motivationssignaler och positiv förstärkning. (Kotler & Keller 2006, s. 187)  
 
Tro och attityder 
Människor skapar sin tro och sina attityder genom erfarenhet och inlärning. Allt vi gör och lär 
oss har således inflytande på vårt inköpsbeteende. Som tidigare beskrivet är tro en tanke som 
en person har om någonting. (Jobber 2006, s. 79-84) Vad vi tror om någonting är mycket 
viktigt i förhållande till vårt val av produkt eller varumärke. En attityd eller inställning är en 
persons långvariga positiva eller negativa värderingar och emotionella hållning till en sak 
eller en idé. Vi människor har attityder/inställningar till nästan allt t.ex. religion, politik, 
kläder, musik och mat. Det kan vara svårt att förändra en attityd. Därför ska företag helst 
försöka passa in sina produkter med existerande attityder snarare än försöka ändra attityder. 
(Kotler et al 2008, s. 260) 
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4. Empiri 
I kapitel 4 följer inledningsvis en översikt över fallföretaget Lindex. Därefter redogörs en 
sammanfattning av intervjuerna på såväl Lindex norska som svenska marknad. Samtidigt får 
läsaren genom stapeldiagram överblick över de enkätsvar vi samlat in genom vår 
undersökning på marknaderna. Intervjufrågor samt enkätunderlag återfinns som bilagor. 

4.1 Fallföretaget Lindex 
Lindex har en stark modemässig position och är på den svenska marknaden en av de största 
modekedjorna. Samtidigt är företaget en av norra Europas ledande modekedjor. Målgruppen 
är ”den modemedvetna kvinnan”, affärsidén lyder ”inspirerande prisvärt mode” och visionen 
är att skapa en ”modeupplevelse i världsklass”. (www.lindex.se) 
 
Företaget startade år 1954 då den första butiken, vid namn ”Fynd”, öppnades i Alingsås av 
Ingemar Boman och Bengt Rosell. På den tiden inriktade företaget sig endast på 
damunderkläder. I samband med förvärvandet av bolaget Lindex i Göteborg bytte företaget 
namn till Lindex. 60-talet innebar att sortimentet utökades med damkläder och under 80-talet 
tillkom dessutom barnkläder. (www.lindex.se) 
 
Idag erbjuder Lindex produktgrupperna underkläder, damkonfektion (innefattar även 
accessoarer och skor), barnkläder samt kosmetik. Ett komplement till butikerna som Lindex 
erbjuder är e-handel inom Sverige där varorna hämtas och återlämnas i butik vid beställning 
över nätet. (www.lindex.se) 
 
Företaget har idag drygt 365 butiker och är verksamt i nio länder i Norden, Baltikum, 
Ryssland, Centraleuropa och Mellanöstern. (www.lindex.se) Sverige är Lindex största 
marknad med totalt 195 butiker och Norge den andra största marknaden med totalt 93 butiker. 
(Lindex Report, Company presentation 2008) År 2003 flyttade huvudkontoret från Alingsås 
till centralstationen i Göteborg. Företaget har produktionskontor i Kina, Indien, Turkiet, och 
Pakistan. (www.lindex.se) 
 
År 1995 noterades Lindex på OMX Nordiska Börs i Stockholm. Sedan december år 2007 är 
företaget en del av den finska koncernen Stockmann som är noterad på OMX Nordiska Börs 
Helsingfors. Lindex är en av fyra affärsenheter inom Stockmannkoncernen, övriga tre är 
Stockmannvaruhusen, modekedjan Seppälä och distansföretaget Hobby Hall. VD för Lindex 
är Göran Bille. (Lindex Årsredovisning 2008)  

4.2 Bakgrund enkätundersökningar 
Då vårt syfte är att ta reda på olikheterna mellan Lindex norska och svenska marknad kändes 
en undersökning med hjälp av konsumenterna nödvändig. Vi genomförde två 
enkätundersökningar, inledningsvis en i Oslo och därefter en i Göteborg, med huvudsyftet att 
få en bild av Lindex kunders uppfattning kring varumärket beträffande shoppingvanor, 
modegrad etc. Enkäten bestod av 14 frågor som grundades på vår teoretiska referensram med 
målet att svara på våra problemformuleringar. Frågorna var utformade på så vis att kunderna 
relativt snabbt och lätt skulle kunna svara på dem. Vi utgick från samma enkätunderlag såväl i 
Oslo som i Göteborg med ett undantag; att vi tagit hänsyn till den norska respektive svenska 
valutan. Eftersom vi ville att värdet på valutan skulle vara likvärdiga, fick vi räkna om den 
norska valutan så den överensstämde med värdet på den svenska. 
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Vi valde att dela ut enkäterna utanför en nybyggd Lindexbutik men också vid en äldre butik 
av den anledningen att vi ville få med så många olika typer av kunder som möjligt. Vi fann 
det även intressant att urskilja om konsumenters uppfattning kring Lindex skiljer sig beroende 
på var de handlar, dvs. om de handlar i en nybyggd butik, med mer modern inredning eller i 
en äldre butik med inte lika trendig inredning. Eftersom Lindex enbart vänder sig till dam, då 
bortser vi från barnsortimentet, var alla respondenter i enkätundersökningen kvinnor. Då 
undersökningen var frivillig var det många respondenter som tackade nej till att fylla i en 
enkät. 
 
Den första enkätundersökningen genomfördes den 16 april 2009 vid en helt nybyggd 
Lindexbutik i Oslo City, ett köpcenter centralt beläget i Oslo. När vi samlat in 50 enkätsvar 
gick vi vidare till en något äldre Lindexbutik och även där lyckades vi få ihop 50 enkätsvar. I 
Göteborg genomfördes enkätundersökningarna den 28 april 2009 vid Lindex ”brandstore”, en 
alldeles nybyggd butik med toppinredning och belägen i köpcentret Nordstan. Därefter 
fortsatte vi enkätundersökningen vid en butik med något äldre butiksinredning, belägen på 
Avenyn. Liksom i Oslo samlade vi ihop totalt 50 enkätsvar per butik. 
 
Svaren från undersökningen har vi valt att presentera i form av stapeldiagram i samband med 
varje fråga. I diagrammet har vi särskiljt den norska respektive svenska marknaden på ett 
överskådligt sätt. Flertalet av frågorna är utformade så att respondenterna har fått svara utifrån 
förutbestämda svarsalternativ. Dock inte i fråga 11 och 12, där Lindexkunden kunde svara 
fritt. Resultaten har vi valt att räkna ut procentuellt. 

4.3 Konsumentsvar enkätundersökning Norge och Sverige 
Fråga 1. Vilken ålderskategori tillhör du? 
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Enligt vår enkätundersökning placeras majoriteten av Lindex kunder (35 % i Norge och 31 % 
i Sverige) in i åldersintervallet 26-39 år. På andraplats hamnar åldersintervallet 15-25 år med 
32 % i Norge och 27 % i Sverige. På sistaplats i Norge hamnar den 56-åriga eller äldre 
kunden (15 %). I Sverige däremot är den siffran något högre (21 %). 
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Fråga 2. Sysselsättning:  
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Enligt stapeldiagrammet går det att urskilja att majoriteten av Lindexkunden, både i Norge 
(59 %) och i Sverige (41 %) har arbete som huvudsyssla. På andraplats hamnar den 
studerande kunden. 27 % av de norska kunderna studerar varpå siffran i Sverige är 29 %. I 
Sverige besöker 19 % av pensionärerna Lindex. Antalet är något lägre i Norge (8 %). 
Sverigemarknaden har samtidigt fler arbetslösa kunder (6 %) men i Norge är arbetslösheten 
endast 1 %. 
 
Fråga 3. Boende:  
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Majoriteten av de Lindexkunder som vi tillfrågade, 78 % i Norge och 72 % i Sverige, bor i 
storstad. Den svenska undersökningen resulterade i att 23 % bor i en småstad men i Norge 
däremot bor 18 % i en småstad. Färre av kunderna, 4 respektive 5 %, bor på landsbygden. 
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Fråga 4. Hur ofta besöker du Lindex?  
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De flesta av Lindex kunder besöker butiken 2-3 gånger i månaden (Norge 53 % och Sverige 
40 %). Sveriges kunder är bättre på att besöka butiken en gång i veckan (27 %) än vad de 
norska kunderna är (9 %). I Norge besöker kunderna Lindex mer sällan, med 29 % på 3-6 
gånger i halvåret, medan 15 % av de svenska kunderna besöker Lindex 3-6 gånger i halvåret. 
Däremot säger studien att antalet kunder i Sverige som besöker butiken sällan/aldrig är fler 
(10 %) än i Norge (4 %). 
 
Fråga 5. Varför besöker du butiken idag?  
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Impulsivt besök är vad majoriteten av kunderna svarade på frågan ”varför besöker du butiken 
idag?” (Norge 54 % och Sverige 56 %). På en tydlig andraplats likväl på den norska (32 %) 
som den svenska (36 %) marknaden blev svaret behov av något speciellt. Fler norskar (13 %) 
än svenskar (7 %) menar sig vara lockad av annons. Inte många av kunderna (endast 1 % på 
varje marknad) menade sig ha blivit tipsade av någon annan.  
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Fråga 6. Vilken typ av damplagg handlar du oftast hos Lindex? 
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Underkläder är de plagg vilka ligger i topp på frågan vad Lindex kunder i Norge (38 %) och 
Sverige (35 %) främst handlar. Därefter placeras alternativen in i ganska likvärdiga staplar. 
Andraplatsen för båda marknader tar kategorin skjorta/blus/tunika med 20 % på den norska 
marknaden och 16 % på den svenska. De tredje vanligaste köpta plaggen på Lindex i Norge 
enligt vår undersökning är jeans/byxa (12 %). För svenskarna är klänning/kjol däremot mer 
populärt (12 %). Stickat hamnar på sista plats med 2 % i Norge och 4 % i Sverige. 
 
Fråga 7. Ungefär hur mycket pengar bedömer du att du lägger ner på kläder till dig själv 
varje månad? 
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Majoriteten av Lindex kunder i Norge (51 %) lägger ner 400-1200 NOK på kläder till sig 
själv varje månad. De flesta av kunderna på den svenska marknaden däremot lägger ner 
antingen 0-500 SEK (44 %) eller 500-1500 SEK (44 %). 10 % av kunderna i Norge samt 9 % 
av kunderna i Sverige handlar för 1200-2000 NOK/1500-2500 SEK.  
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Fråga 8. Kryssa för det alternativ som är viktigast för dig när du shoppar: 
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Av våra alternativ i enkätundersökningen är bra kvalitet det mest centrala för Lindex kunder 
på såväl den norska som den svenska marknaden (45 % Norge, 52 % Sverige). Något fler 
svenskar (30 %) än norskar (23 %) anser att lågt pris är det viktigaste vid shopping. De 
norska kunderna prioriterar unikhet (22 %) högre än de svenska kunderna (11 %). Vidare 
hamnar hög modegrad på den minst viktiga platsen för såväl kunderna i Norge (10 %) och 
Sverige (7 %). 
 
Fråga 9. Varje gång du handlar damplagg på Lindex, ungefär hur mycket handlar du för i 
genomsnitt? 
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Majoriteten av kunderna i Norge (40 %) handlar i genomsnitt för 240-400 NOK per köp. 
Svenskarna handlar för i genomsnitt 150-300 SEK (46 %) per köp på Lindex. På andraplats i 
Norge ligger summan på 120-240 NOK (26 %) medan den i Sverige ligger på 300-500 SEK 
(28 %). Inte en enda av de 200 Lindexkunder vi tillfrågat, varken i Norge eller i Sverige, 
handlar för 1040 NOK- eller 1300- SEK och mer per köp på Lindex. 
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Fråga 10. Hur bedömer du prisbilden på Lindex? 
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De flesta, såväl i Norge (60 %) som i Sverige (69 %), menar att Lindex prisbild ligger i den 
nedre mellanprisklassen. I Norge anser 33 % av konsumenterna att Lindex prisbild är låg och 
i Sverige anser 23 % detsamma. Inte en enda, varken i Norge eller i Sverige, menar att 
prisklassen är hög.  
 
Fråga 11. Vilket/vilka modeföretag anser du är den största konkurrenten till Lindex? 
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Annat i Norge= Vero Moda, Twilfit, Åhléns, Gina Tricot, Vivikes, PM 

            Annat i Sverige= Åhléns, Cassel, Gina Tricot, Flash 
 

I Norge menar flertalet (43 %) av de tillfrågade att H&M är Lindex största konkurrent. Av 
svenskarna är det 35 % som anser att H&M är den största konkurrenten men fler svenskar (50 
%) menar att KappAhl är den allra största konkurrenten för Lindex. På andraplats i Norge 
hamnar Cubus (24 %), en siffra som endast ligger på 1 % i Sverige.  
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Fråga 12. Vilken målgrupp (ålder) anser du Lindex vänder sig till?  
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På frågan beträffande vilken målgrupp Lindex vänder sig till fick vi en mängd olika svar 
eftersom kunden fick möjlighet att svara fritt. Vi placerade in svaren under olika 
ålderskategorier vilka var mest förekommande. Majoriteten av svenskarna (34 %) menade att 
Lindex vänder sig 0-90 år. Av de norska konsumenterna menade majoriteten att Lindex 
vänder sig till 0-90 år, 25-40 år eller 30-60 år (16 % vardera). Därefter är svaren ganska 
snarlika på båda marknader. 
 
Fråga 13. Kryssa för de alternativ som du tycker stämmer överens med Lindex: 
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Antal st

Norge Sverige

Marknad

Prisvärda produkter

Högt nyhetstempo

Bra basprodukter

Hög modegrad

Kvalitetsprodukter

Inspirerande reklam

 
 

Fler konsumenter i Sverige (37 %) än i Norge (31 %) tycker att Lindex erbjuder prisvärda 
produkter. Vad gäller bra basprodukter menar något fler svenskar (32 %) än norskor (30 %) 
att det stämmer överens med Lindex. De norska konsumenterna anser att kvalitetsprodukter 
och inspirerande reklam (vardera 12 %) stämmer mer överens med Lindex än vad de svenska 
konsumenterna anser (11 respektive 8 %). Hög modegrad hamnar på sistaplats med 4 
respektive 5 %. 
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Fråga 14. Anser du att Lindex erbjuder ett inspirerande, prisvärt mode? 
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Den sista frågan behandlade Lindex affärsidé som går ut på att erbjuda ett inspirerande, 
prisvärt mode. 30 % av de norska konsumenterna samt 36 % av de svenska instämmer helt. 
Däremot anser majoriteten på båda marknader, 68 % i Norge och 61 % i Sverige, att Lindex 
endast till viss del erbjuder ett inspirerande, prisvärt mode. Enbart 2 % i Norge och 3 % i 
Sverige instämmer inte. 

4.4 Intervju Lindex Norge 
Marknadsansvarigs bakgrund och nuvarande roll 
Nina Haugen (Haugen) har arbetat på Lindex i cirka 7 år. Hon har hela tiden jobbat inom den 
textila branschen och har en marknadsföringsutbildning i grunden. Innan Haugen började 
arbeta på Lindex arbetade hon som butikschef på Vero Moda och även som Retail Manager 
på Peak Performance och Jackpot Cottonfield. Hennes arbetsuppgifter var då att följa koncept 
och se till att försäljningen gick som den skulle i Oslo och runt om i storstäderna. Idag är 
Haugens tjänst marknadsansvarig på Lindex Norgekontor. I och med sin roll har hon ett 
övergripande ansvar för marknadsfrågor; hon jobbar med försäljning, trafiken till butik 
(kundflöden), kampanjer, media och produkter. Haugens allra viktigaste uppgift är 
försäljningen i Norge totalt, dvs. att följa försäljningen i butik. Arbetet kan handla om 
aktiviteter för att driva upp försäljningen och starta nya kampanjer.  
 
Lindexkunden i Norge 
Lindex målgrupp är den ”modeintresserade kvinnan”. Det finns ingen uttalad specifik ålder 
men i Norge har Lindex valt att rikta sin marknadsföring mer mot åldersgruppen 30-49 år. 
Haugen berättar att Lindex har lyckats bättre med att nå den målgruppen i Sverige. I Norge 
har Lindex haft, och har fortfarande till viss del, en större ”tantstämpel” än vad Lindex har i 
Sverige. Norge har därmed de senaste tre åren kämpat med att förändra imagen och målet är 
att vinna fler av åldersgruppen 30-49 år och få samma image som Lindex har i Sverige. 
Haugen menar att i Sverige finns den lojala kunden som återkommer ständigt, ofta flera 
gånger i månaden, medan i Norge finns fler kunder som bara kommer och handlar på rea. För 
att nå den lojala kundens förtroende och samtidigt förändra Lindex image har de i Norge bl.a. 
valt att inte använda sig av så många aktiviteter som bygger på rabatter. Den utmärkande 
Lindexkunden enligt Haugen är som ovan nämnt; ”den modemedvetna kvinnan”. Samtidigt 
går det att urskilja två kategorier av kunder: den ena som handlar det nyaste, dvs. 
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modeprodukterna, och den andra som alltid bara är ute efter reaprodukterna. För att nå den 
modemedvetna kvinnan har Lindex satsat mycket på marknadsföring och sortimentsändring, 
vilket har gett resultat då Haugen menar att de via kundundersökningar fått reda på att Lindex 
image börjar förändras. Lindex har samtidigt fått ett mycket bättre sortiment, med mer fokus 
på mode. Den nya visionen lyder ”en modeupplevelse i världsklass”. Visionen ska genomsyra 
hela företaget i allt vad de gör. 
 
Haugen kan se att kundgruppen har förändras, från en pris- och rabattkund till en mer 
modeintresserad kund. Steget Lindex har tagit från att ha ”tryckt ut” varor med rabatter till att 
sälja modeprodukter och bli ett modeföretag tror Haugen säkerligen har lett till att Lindex har 
förlorat en del kunder som inte hittar det som fanns förr. Det har samtidigt varit ett medvetet 
val då Lindex har vunnit så många fler kunder. Förändringen är likadan för hela Lindex, såväl 
i Norge som i Sverige. Haugen menar dock att Sverige kör mer rea än Norge. För att göra 
plats till nya plagg använder sig Lindex i Norge av julrea och sommarrea, men även två 
mellansäsongsreor. Haugen berättar att det inte går att säga exakt var den karakteristiske 
Lindexkunden bor, men ändå kan sägas att hon bor utspritt i hela Norge.  
 
Lindex erbjudande 
Haugen talar om företagets mål som går ut på att kunden ska uppleva Lindex som en 
modeupplevelse i världsklass. Lindex i Norge är känt för att ha bra kvalitet på plaggen 
jämfört med sina konkurrenter. Enligt Haugen kan det ”höras” bland kunderna men samtidigt 
har det gjorts tester på att inställningen faktiskt är sådan. Haugen berättar vidare att butikerna 
måste vara inspirerande och stylingen i butik ska hela tiden vara på ”topp”. Det är möjligt 
tack vare utbildade dekoratörer som ofta förnyar skyltfönstren och butikerna. Butikerna görs 
kontinuerligt om och mycket fokus har på senare tid lagts ned på ett nytt butikskoncept. I 
nuläget är cirka 45 % av butikerna omgjorda. Media och marknadsföring ska vara äkta, 
fortsätter Haugen, dvs. de förväntningar konsumenten får genom reklam ska stämma överens 
med upplevelsen konsumenten får i butiken; så att de inte blir besvikna. Lindex i Norge är 
nöjda med sin marknadsföring och Haugen menar att kunderna uppfattar reklamen på så vis 
Lindex vill att de ska uppleva den. Vid TV-reklam går trafiken i butik upp direkt. Det gäller 
att marknadsföringen stämmer exakt med hur det ser ut i butik. Haugen berättar om en folder 
som aldrig gick ut till kunderna eftersom de inte kunde stå för den då den inte var tillräckligt 
bra i styling. Foldern hade varit mycket lättare att skicka ut i Sverige, menar Haugen, då 
Sverige har så lojala kunder och mycket bättre image. Det hänger i sin tur ihop med 
kundservicen, vilken Lindex i Norge inte har varit så kända att vara bra på. Haugen tror att 
Lindex kan vinna på att ha en bättre kundservice, vilket de idag också jobbar med; att 
personalen ska hjälpa kunderna i större grad. Haugen menar att många kunder inte förväntar 
sig bra kundservice på grund av att butikerna är så stora.  
 
Konkurrenter i Norge 
H&M är först och främst den största konkurrenten till Lindex i Norge. H&M har en otroligt 
stark position i Norge och Haugen menar att den marknad som är mest lojal till H&M är just 
den norska. KappAhl och Cubus är också stora konkurrenter. Även Gina Tricot är en 
konkurrent men inte alls lika stor, då de endast har 15 butiker i hela Norge. Haugen påpekar 
också att Gina Tricots sortiment riktar sig till en något yngre målgrupp.  
 
Modegrad 
Haugen tror att anledningen till varför kunderna köper Lindex produkter är en kombination av 
pris, modegrad och kvalitet. Hon påpekar återigen att Lindex har två kunder; den 
modeintresserade kvinnan som inte bryr sig så mycket om pris utan bara handlar det allra 
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senaste, och den andra kunden som bara bryr sig om priset och kommer när de hänger upp en 
rabattskylt. Priset är antagligen ännu mer betydelsefullt i dagens tid än vad det var för ett år 
sedan, menar Haugen. Eftersom Lindex vill rikta sig till den modeintresserade kunden 
fokuserar de hela tiden på sin image. Därmed har Lindex valt att vara väldigt bestämda på när 
de ska köra rea, fullpris eller mode och inspiration. Även om Lindex med sitt mode vill rikta 
sig till den modeintresserade kunden får det inte glömmas bort att Lindex inte är lika snabba 
ute med trender som t.ex. H&M. Haugen anser att Lindex har en något ”mindre vågad 
modegrad” än H&M. Samtidigt påpekar hon att Lindex är på väg att förändra sin image men 
har en bit kvar att gå för att få en högre modegrad. Vidare säger Haugen att även om Lindex 
ibland missar trenderna så är det emellertid många gånger som de har lyckats väldigt bra med 
att pricka in rätt trend. 
 
Marknadsföring och medier 
Gällande styrning från huvudkontoret i Sverige till kontoret i Norge förekom mer sådan förut 
berättar Haugen. Numera handlar det mer om att ha en dialog länderna emellan. Det 
etablerade konceptet som finns inom företaget ska vara likvärdigt på alla marknader. Lindex i 
Norge får t.ex. själva bestämma i vilken tid reklam ska ges ut och var den ska visas. Utifrån 
de annonser som har gjorts får de också fritt välja vilka produkter som det i marknadsföring 
ska satsas lite extra på. Lindex i Norge får alltså själva sköta marknadsföringen. Till hösten, 
oktober månad, fyller Lindex i Norge 40 år vilket då medför möjligheter för Norge att välja ut 
egna annonsbilder. Kostnadsmässigt är det dock bäst att använda samma bilder som i Sverige, 
men Sverige kan t.ex. välja att lägga reklamen i dagspressen och Norge kanske istället väljer 
att annonsera på Internet. Självaste ansvaret i att köpa in ”rätt produkter” ligger på inköparna 
på huvudkontoret. 
 
De medier som Lindex i Norge använder sig av är TV, utomhusreklam, Internet, magasin i 
dagspress och klubbmagasin (Lindex Club). Haugen poängterar att TV har fungerat väldigt 
bra i resan mot ett modeföretag, då ljud och bild förmedlar en modekänsla. Samtidigt når TV: 
n många på kort tid. Tidigare användes ofta modemagasin som media men förändringar har 
skett på senare tid och Lindex vill hellre satsa på den kortsiktiga trafiken, dvs. modemagasin 
som jobbar mer för den långsiktiga. Lindex använder sig av Caroline Winberg som modell 
även i Norge, vilket fungerar bra enligt Haugen. Vid högtidliga tillfällen såsom den 17 maj tar 
Lindex sina annons- eller kampanjbilder endast i Norge. Då har de t.ex. tagit hjälp av 
modellen Vendela Kirsebom. Den svenska modellen Emma Wiklund förekommer inte i 
Lindex medier i Norge på samma sätt som hon gör i Sverige.  
 
Sortiment 
Under de senaste två åren har mycket arbete lagts ned på att förbättra sortimentet. Haugen 
meddelar att Lindex är marknadsledande vad gäller underkläder, på såväl den svenska som 
den norska marknaden. I Norge är toppar den varugrupp som säljs mest inom damkonfektion. 
På hösten, t.ex. i september, är stickat också väldigt stort. Klänningsförsäljningen har ökat de 
senaste åren vilket har resulterat i att topparna istället gått ned lite ner i försäljning. Överlag 
säljs mer trendplagg i de större städerna eftersom det där satsas lite mer på butikerna, men ett 
bra plagg säljs i stort sett slut överallt. Det är givetvis i storstäderna, menar Haugen, som 
trendplaggen generellt tar slut först och det är också storstäderna som har den största 
försäljningen.  
 
Haugen berättar att en ny tendens kan urskiljas; att 25-30-åringar handlar mer trendprodukter 
eftersom de läser mer trendmagasin. De ”yngre” köper mycket underkläder. Lindex i Norge 
ser att det är fler och fler 30-åringar som handlar och 25-åringar som kommer och handlar 
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trendplaggen. Det finns också en skillnad på köpbeteende beroende säsong. De absolut största 
försäljningsmånaderna inom dam för Lindex i Norge är maj, juni och december. Månader 
som alltid har varit stora och då Lindex satsar mycket på marknadsföring.  
 
Skillnader enligt Nina Haugen 
På frågan om vilka påtagliga skillnader det finns mellan Norge och Sverige svarar Haugen att 
en stor skillnad är försäljningen av ullprodukter, vilket säljs oerhört mycket på den norska 
marknaden. I Sverige är det istället bomull som gäller. Festplagg säljs det också väldigt 
mycket av i Norge, speciellt inför nationaldagen den 17 maj. Haugen uttrycker att norskorna 
”pyntar sig mer”, t.ex. att kvinnorna alltid har långklänningar vid exempelvis personal- eller 
julfester. En annan skillnad länderna emellan, menar Haugen, är att Lindex i Norge säljer lite 
mer av stora storlekar. Att Norge har andra traditioner än vad vi har i Sverige är också motiv 
till skillnader mellan länderna.  
 
Enligt Haugen har Lindex i Sverige högre image och mer modemedvetna och 
modeintresserade kunder, även rent generellt. Ibland går det urskilja skillnader kring vad som 
är stort i Sverige och vad som är stort i Norge. Svenskarna var t.ex. före med chinosbyxan, 
vilken inte kom till Norge förrän våren 2009. Men Haugen tror inte att Sverige är ett mer 
trendigt land än Norge; det kan ju vara saker Norge nappar på före Sverige. Hon tror att vilket 
land som är ”trendigast” varierar, att det är väldigt tillfälligt och att det har att göra med hela 
marknaden och den generella marknadsföringen. Haugen tror att de kulturella olikheterna 
mellan länderna kan påverka efterfrågan vilket kan ha lite att göra med de olika högtiderna. 
En annan påtaglig skillnad är att norrmännen vill ha mer underkläder och, som ovan nämnt, 
plagg i ull. Haugen tycker också att en skillnad länderna emellan är norskornas inställning om 
att ”Norge är bäst”, dvs. de är väldigt ”kära” i sitt land. 

4.5 Intervju Lindex Sverige 
Marknadsansvarigs bakgrund och nuvarande roll 
Lena Renman (Renman) började utbilda sig inom textil och blev redan vid 22-års ålder 
inköpare på MQ. Därefter jobbade hon som inköpare på JC. Nyfikenheten kring själva 
produktionen ökade och därför började Renman arbeta som importör i Sverige på Hellenic 
Trading KB, där hon jobbade med fabriker i fjärran Östern som sålde till de stora kedjorna. 
Renman blev sedan inköpschef på Hagenfeldts, vilket idag är Dressman. Därefter hamnade 
Renman på Lindex där hon först jobbade som inköps- produktchef. Från att ha jobbat med 
inköp på Lindex gick Renman, för tre år sedan, tillbaka till att jobba som 
marknadsansvarig/merchandiser, rollen hon beskriver som ”bryggan mellan butik och inköp”. 
Renman berättar att ansvaret som marknadsansvarig innebär att bestämma val av medier, 
butiksaktiviteter, utskick, erbjudande samt ha ansvar för rea. Idag har Renman arbetat inom 
Lindex i cirka nio år. 
 
Lindexkunden i Sverige 
Renman berättar att Lindex primära målgrupp i Sverige är kvinnor i 29-49-årsåldern. 
Åldersgruppen 29-39 år har ökat mycket den senaste tiden, men gällande åldersgruppen 20-29 
ligger de ganska konstant. Lindex väljer att inte rikta sig till konsumenterna under 20 år. I 
Sverige är det definitivt mammorna som är majoriteten av kunderna. Renman beskriver 
Lindexmammorna som unga, pigga, fräscha och modemedvetna. Den karakteristiska 
Lindexkunden i Sverige, berättar Renman, är alltså den modemedvetna mamman och hon är 
också den största kundgruppen. Renman berättar att ”modespråket” på dam har förändrats 
vilket innebär att fler mammor har börjat handla till sig själva. Omfattningen av mammor i 
Lindex butiker är stor och mamman handlar inte bara till sig själv utan också till sina barn. 
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Renman berättar att snittköpet är högre när kunden har barn; mammorna köper såväl 
underkläder, strumpor som barnkläder. Renman berättar att en halv miljon kvinnor, cirka 40 
% av alla mammor, är medlemmar i Lindex Club. Angående vilken kund som köper vad beror 
på hur modet är just för säsongen. Renman har känslan av att det numera är en lite mer 
”yngre” målgrupp som handlar hos Lindex, framför allt i storstäderna, där målgruppen och 
trafiken är mycket bredare. Den typiska mammakunden handlar runt tiden då lönen och 
barnbidraget kommer. Kunden är mellan 30-45 år gammal, ett resultat av att vi får barn allt 
senare idag. Lindex i Stockholm är väldigt stora men samtidigt är de starka även i små orter, 
därmed kan den utmärkande Lindexkunden bo lite varstans.  
 
Lindex erbjudande 
Lindex har som mål att ha bra priser på sitt sortiment. Samtidigt har företaget då och då olika 
erbjudanden, vissa säsonger blir det mer andra mindre, det beror t.ex. på vad konkurrenterna 
gör. Lindex har gått ifrån att ha varit ett företag med väldigt mycket rabatter till ett företag 
med färre. Enligt Renman var det länge sedan Lindex i Sverige bestämde sig för att minska 
ned på rabatter men i Norge ligger de lite efter. Primärt har Lindex sagt att de inte ska vara ett 
rabattföretag och inte driva försäljningen med rabatter. Likt många andra stora modekedjor 
har de istället två stora slutsäsongsreor, en på sommaren i juli och en efter jul i januari. Utöver 
de två stora reaperioderna har Lindex två mellansäsongsreor, när höst går över till vinter och 
vår går över till sommar. Lindex har valt att ha reor eftersom det är lönande.  
 
Lindex i Sverige gör många undersökningar kring kundens förväntningar på Lindex som 
företag och dess produkter. Renman berättar att Lindexkunden i Sverige förväntar sig bättre 
kvalitet och passform än konkurrenterna, som t.ex. H&M. Renman menar att det mer eller 
mindre alltid har varit så. Hon berättar också att kunderna inte har så stora förväntningar på 
modegraden, dock är förväntningarna idag något högre än tidigare då Lindex var ett 
klädföretag. Trots att kunden ser att det säljs mer och mer mode har de ändå inte, ännu, de 
höga förväntningar på Lindex som de har på andra modekedjor. Renman pratar kring 
kundservicen som väldigt varierande, de ligger inte dåligt till i Sverige vad gäller service i 
butikerna men det kan alltid bli bättre. I Norge är inställningen sämre berättar Renman.  
 
Renman ser ingen skillnad i hur den yngre respektive äldre konsumenten uppfattar Lindex 
produkter. Hon tror att det mer är livsstilen än ålder som påverkar uppfattningen. 60-70-
åringar handlar ibland sådant som kanske inte förväntas, detsamma gäller för de yngre 
tjejerna, berättar Renman. Ombyggnaden av Lindex butiker sker ständigt och är en pågående 
process. Renman tippar på att ett 10-15-tal butiker görs om varje år. Lindex använder sig av 
strategiska kampanjer och Renman menar att om en kampanj säljer har de lyckats. 
Marknadsföringen som används kan uppfattas på olika sätt, men att Lindex marknadsföring 
överhuvudtaget uppfattas av kunderna är i regel alltid av det viktigaste säger Renman. 
Kunderna tycker väldigt olika och har olika åsikter.  
 
Konkurrenter i Sverige 
Lindex konkurrenter i Sverige är KappAhl och H&M. Renman menar att båda konkurrenter 
idag är väldigt starka, men vanligtvis räknas KappAhl som den största konkurrenten. Till 
vilken grad de konkurrerar beror på sortiment i butik osv. På underkläder är H&M en starkare 
konkurrent än KappAhl. Lindex i Sverige, men även i Norge, är marknadsledande inom 
underkläder fortsätter Renman. KappAhl är inga stora konkurrenter vad gäller underkläder; 
vill kunden köpa underkläder någon annanstans än hos Lindex går de antingen går till H&M 
och köper billigare alternativ eller till Twilfit och köper dyrare.  
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Modegrad 
Renman menar att det är en kombination av lågt pris, modegrad och kvalitet som gör att 
kunden köper Lindex kläder. För vissa kunder är priset viktigast, men då går de troligtvis inte 
till Lindex eftersom Lindex väldigt sällan är billigast. Lindex i Sverige är kända för att ha bra 
kvalitet, bl.a. på jeans och trikå. Renman tror att om det är ”rätt produkt” som är viktigast, då 
spelar det ingen roll om det är dyrt eller billigt. Renman menar att Lindex befinner sig på 
”breda gatan” och det är just där de vill vara. De säljer inget toppmode likt t.ex. H&M utan 
har en ganska bred målgrupp. Renman anser att Lindex blir bättre och bättre på trender men 
fortfarande misslyckas de ibland. Lindex erbjuder bra priser och schyssta passformer, 
fortsätter Renman. Hon tycker att basprodukterna, jeansen och trikån är bra inom dam. 
 
Marknadsföring och medier 
Lindex i Sverige har de senaste åren använt sig av TV som huvudmedia. Andra media som 
brukas är utomhusreklam, tryckt material och tidningar (dagspress). Underkläder 
marknadsförs i månadspress och modemagasin såsom Elle, Damernas, Femina och Plaza. 
Känslan som förmedlas ska vara mode, därför används inte tidningar som Amelia m.fl. TV är 
dyrast men samtidigt mest effektivt då det når ut till alla, även kunderna i mindre orter eller på 
landsbygden. Lindex i Sverige använder sig av Caroline Winberg och även Emma Wiklund 
som ansikten utåt.  
 
Sortiment 
De största varugrupperna, alltså det som säljs mest, är trikå och stickat. Trikå är väldigt stort 
eftersom det är ganska billigt och stickat är framförallt stort under hösten. Lindex i Sverige är 
även stora på byxor/jeans trots att de tappat lite i försäljning på senare tid. Tidigare, under 
några år, var Lindex marknadsledande på den varugruppen. Försäljningen av de olika 
varugrupperna ändras utefter vad som är modernt. Toppar är den största varugruppen men nu 
säljs även enormt mycket klänningar eftersom det är trendigt just nu, berättar Renman. Det 
som säljs mest på dam beror mest på vad som är modernt medan på underkläder är alltid BH 
den största varugruppen. Underkläder säljs hela tiden i väldigt jämn takt; ”det är som mjölk” 
menar Renman. 
 
Butikssortimentet anpassas inte geografiskt utan endast utifrån hur stora butikerna är och om 
de ligger i stan eller på landsbygden. Renman menar att det inte går att säga var i Sverige 
Lindex damkläder säljs bäst men däremot finns det unika butiker. Trendplagg säljs överallt, 
men de tar ofta fortast slut i storstäderna. Renman ser ingen åldersskillnad i vem som köper 
de olika varugrupperna förutom att byxa/jeans fortfarande köps mycket av den äldre 
målgruppen.  
 
De absolut största månaderna utifrån försäljningssynpunkt är (april) maj och december. 
December månad är absolut störst med anledning av julhandeln och rean efter jul. Efter 
december kommer maj månad som störst försäljningsmånad. April och maj är ungefär lika 
stora och då säljs i stort sett allt, i nuläget mycket av ”shaping plagg” vilka är plagg som ska 
ge en snyggare silhuett under tajta plagg. Det som säljs mest under julen är nattplagg, 
underkläder och barnkläder. Under hösten är augusti, september och oktober de största 
försäljningsmånaderna.  
 
Skillnader enligt Lena Renman 
Renman är säker på att det finns påtagliga skillnader mellan Norge och Sverige. Hon tror att 
skillnaderna hänger ihop med att invånarna är mer nationalistiska i Norge och att norskorna 
på så sätt gynnar norska, starka kedjor. Renman tror inte att det är modet i sig som påverkar 



 

 -31- 

om kunden lockas. Vid jämförelse med Cubus, som är en norsk modekedja, och Lindex är det 
är inte särskilt stora skillnader kring modet menar Renman. Lindex i Norge är fortfarande 
ansedda som ett företag för ”de lite äldre” och har inte riktigt lyckats slå igenom lika bra som 
i Sverige. I grunden tror Renman att svenskarna är mer modeintresserade eller så har 
svenskarna en annan uppfattning om mode. Hon tror också att svenskarna kanske inte bara är 
mer intresserade utan kan ha större behov. Renman instämmer i Haugens föreställning om att 
norskorna är mer traditionella och ”pyntar sig” mer, svenskarna är lite mer ”jämnt” uppklädda 
under såväl vardag som helg. Renman kan inte se att de kulturella skillnaderna påverkar just 
Lindex efterfrågan utan i så fall att det är kundens egenskaper som t.ex. sparsamhet som kan 
påverka. Renman tror att Norge överlag är mer konservativt än Sverige och att det tar längre 
tid för norskorna att ta ett köpbeslut. Renman påpekar återigen att svenskarna gemene man är 
lite mer trendiga och modeintresserade. Renman berättar om en undersökning som gjorts som 
visar att 80-85 % av de svenska kunderna är modeintresserade medan de norska kunderna, 
procentuellt sett, inte alls ligger på samma nivå. Invånarna i Norge är mer sportiga, t.ex. säljs 
sportiga jackor slut mycket snabbare på den norska marknaden. I Sverige däremot handlas det 
i högre grad dressade jackor.  
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5. Analys 
Kapitlet utgörs av en analys där en jämförelse görs mellan den teoretiska referensramen och 
det empiriska underlaget. Strukturen i analysen grundas på empirikapitlet och vi har valt att 
analysera det som är utmärkande från våra enkätundersökningar och intervjuer. 

5.1 Analys av enkätundersökningar 
Genom bearbetning av enkätundersökningar har vi kunnat göra kopplingar till relevanta 
teorier vilka vi tidigare framhävt, såsom konsumtions- och inköpsbeteende. Genom 
enkätsvaren får vi ta del av mottagarperspektivet i uppsatsen. 

5.1.1 Analys av enkätundersökning Norge 
Demografi är en av fyra olika samhällspåverkan på konsumentbeteende. (Jobber 2006, s. 86-
88) Vi kan urskilja att majoriteten av Lindex norska konsumenter är mellan 26-39 år. På 
sistaplats i Norge hamnar den 56-åriga eller äldre konsumenten. Den norska 
Lindexkonsumenten har arbete som huvudsyssla och bor i första hand i storstad. 53 % av de 
norska konsumenterna besöker Lindex 2-3 gånger i månaden och därnäst besöker den norska 
konsumenten Lindex mer sällan, med 29 % på 3-6 gånger i halvåret. Vi finner att endast ett 
litet antal konsumenter i Norge besöker Lindex flera gånger i veckan eller en gång i veckan. 
 
Människor drivs av olika behov vid olika tillfällen i livet. Maslow´s behovspyramid, som 
åskådliggör hur människor prioriterar sina behov, kan hjälpa marknadsförare på Lindex att 
förstå hur sina produkter kan passa in i konsumenters liv. En konsuments behov kan ligga på 
olika nivåer. Anledningen till varför en konsument köper ett trendplagg på Lindex kan ha att 
göra med behov av stärkt personlighet, dvs. att plagget kan bidra till personlighetens status. 
Ett behov av status placeras ganska högt upp i hierarkin. Orsaken till varför den norska 
konsumenten besöker Lindex, enligt vår enkätundersökning, är främst ”impulsivt besök”. 32 
% svarar dock att de är i ”behov av något speciellt” vilket går att koppla till faktorer vilka kan 
påverka en människas behov och beteenden, såsom motivation. Ett starkt behov kan leda till 
motivation, vilket kan resultera i ett köp. Hur starkt konsumentens behov är kan variera. 
(Kotler & Keller 2006, s. 184-185) Norges konsumenter handlar framförallt underkläder. Det 
kan kopplas till interna stimuli som behandlar rutinmässiga behov eller externa stimuli vilka 
sköter de emotionella eller psykologiska behoven. Konsumenten ser alltså antingen en 
rutinmässig anledning till köp av underkläder eller så är köpet emotionellt/psykologiskt då 
hon tycker att underkläderna är väldigt snygga. (Kotler & Keller 2006, s.191) 
 
Samhällsklass, eller social tillhörighet, påverkar i hög grad ett konsumentbeteende och kan 
t.ex. styra hur mycket pengar en människa lägger ned på kläder till sig själv varje månad. 
(Jobber 2006, s. 86-88) Vi fann att de flesta norska konsumenterna (51 %) i allmänhet handlar 
för cirka 400-1200 NOK varje månad. På frågan om hur mycket den norska konsumenten 
handlar för i genomsnitt på Lindex vid varje köp lyder de flesta svar 240-400 NOK. 
 
Enligt Jobber (2006 s.73) kan kriterier som används vid utvärdering av alternativ delas in i 
tekniska (komfort, hållbarhet), ekonomiska (pris, värde för pengar), sociala (status, mode) och 
personliga (känslor, moral) kriterier. Det går att koppla till vår fråga kring vad som är allra 
viktigast för konsumenten vid shopping. Den större delen (45 %) av de norska konsumenterna 
svarar att det mest primära är ”bra kvalitet”, vilket alltså delas in i det tekniska kriteriet. 
Ekonomiska kriterier, såsom ”lågt pris”, är också ganska viktigt för Lindex norska 
konsumenter (30 %). Norskornas tro och attityder kring Lindex prisbild varierar men 
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majoriteten (60 %) menar att Lindex befinner sig i den ”nedre mellanprisklassen”, vilket kan 
ha en positiv inverkan på konsumentens köpbeteende eftersom en låg attityd kring pris kan 
leda till köp. 33 % av konsumenterna har attityden att Lindex prisbild är ”låg”. På frågan om 
vilket modeföretag som är Lindex största konkurrent menar majoriteten (43 %) av 
konsumenterna i Norge att H&M är den främsta. 
 
Vår studie med enkätundersökningarna gav oss ganska spridda uppfattningar gällande vilken 
målgrupp Lindex vänder sig till. Konsumenterna i Norge är således kluvna och har inget 
uttryckligt svar till vilken Lindex målgrupp är. Lindex norska konsumenter tycker framförallt 
att ”prisvärda produkter” och ”bra basprodukter” stämmer överens med Lindex. Endast 12 % 
anser att ”kvalitetsprodukter” passar väl ihop med Lindex. Då vi ställde frågan kring Lindex 
vision menade 68 % av Lindex norska konsumenter att Lindex ”till viss del” erbjuder ett 
inspirerande, prisvärt mode. Missnöjdheten blir större ju större skillnad det finns mellan 
konsumentens förväntningar och det produkten erbjuder i verkligheten. (Kotler & Keller 
2006, s.198) Då åtminstone 30 % ”instämmer helt” visar det på att Lindex i alla fall att inte 
har misslyckats helt och hållet med sin vision.  

5.1.2 Analys av enkätundersökning Sverige 
Då vi kopplar den svenska Lindexkonsumenten till demografi upptäcker vi att hon, till 
övervägande del, befinner sig inom åldersintervallet 26-39 år men den 15-25-åriga 
konsumenten hamnar inte långt efter. Den svenska Lindexkonsumenten är främst arbetande 
samt bor i storstad. De flesta konsumenter i Sverige (40 %) besöker Lindex 2-3 gånger i 
månaden och inte långt efter (27 %) hamnar de som besöker butiken en gång i veckan.  
 
De svenska konsumenterna, med en klar majoritet på 56 %, menar att anledningen till besök i 
en Lindexbutik är ”impulsivt”. Därmed kan tolkas att konsumenterna är påverkade av sin 
perception, vilket innebär att de är motiverade att gå till handling. (Kotler & Keller 2006 s. 
185-186) Konsumentens handling är följaktligen att besöka en Lindexbutik, vilket i sin tur 
innebär att konsumenten således har valt att lägga märke till just Lindex. Liksom i Norge 
köper majoriteten (35 %) av Lindex konsumenter i Sverige underkläder. Skjorta/blus/tunika 
hamnar på andraplats (20 %) på frågan om ”vilken typ av damplagg handlar du oftast hos 
Lindex”.  
 
Gällande de svenska konsumenterna och deras köpbeteende per månad kan genom 
enkätundersökningen studeras att majoriteten (44 %) handlar kläder för i genomsnitt 0-500 kr 
eller 500-1500 kr. Inte bara samhällsklass utan också livscykeln kan här spela in eftersom 
tillgänglig inkomst och inköpsbehov varierar väldigt beroende var en person befinner sig i 
den. En mamma t.ex., som är den utmärkande Lindexkunden i Sverige, har mindre pengar att 
spendera än par som inte har barn. (Jobber 2006, s 79-84) De flesta svenska konsumenter 
handlar för i genomsnitt 150-300 kr per köp på Lindex. Även för svenskarna är tekniska 
kriterier såsom ”bra kvalitet” det allra viktigaste vid shopping. På andraplats hamnar ett 
ekonomiskt kriterium, vilket är ”lågt pris”. Lindex konsumenter i Sverige prioriterar i regel 
inte ”hög modegrad” eftersom endast 7 % anser kriteriet som viktigast. 
 
Majoriteten (69 %) av de svenska konsumenterna bedömer att Lindex prisbild hamnar i 
kategorin ”nedre mellanprisklass”. Ett färre antal (23 %) anser att prisklassen är ”låg”. De 
svenska konsumenternas attityder kring vilket modeföretag som är Lindex främsta konkurrent 
är att KappAhl är den största och därefter, på andraplats, hamnar H&M. Enligt Jobber (2006 
s. 70) bearbetar konsumenten de konkurrerande märkenas information vid utvärdering av 
alternativ och köp. Svenskarna har liknande inställning norskornas om att Lindex målgrupp 
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vänder sig till i stort sett alla damer, oavsett ålder. Gällande de alternativ vi tillfrågade 
konsumenterna om vad som stämmer överens med Lindex svarade majoriteten (37 %) att 
Lindex erbjuder ”prisvärda produkter”. 32 % tycker att Lindex erbjuder ”bra basprodukter”.  

5.1.3 Analys av olikheterna kring enkätundersökningarna 
Utifrån demografiska aspekter finner vi att Lindex i Norge har något fler konsumenter som 
befinner sig inom åldersintervallen 26-39 år samt, inte långt efter, 15-25 år. Därmed visar vår 
studie att Lindex i Norge har något fler av en yngre kundgrupp än vad Sverige har. Vi kan 
också urskilja att Lindex i Sverige har fler av den äldre kundgruppen, således de som befinner 
sig inom åldersintervallet 40-55 år eller är 56 år eller äldre. Lindexkonsumenten har arbete 
som huvudsyssla såväl i Norge som i Sverige men gällande antalet pensionärer som besöker 
Lindex ligger Sverige i topp (19 % mot 8 %).  
 
Vår enkätundersökning resulterade i ganska spridda attityder och uppfattningar gällande 
vilken målgrupp konsumenterna anser att Lindex vänder sig till. Många konsumenter i Norge 
och Sverige håller dock med om att Lindex riktar sig till ”den modemedvetna kvinnan” i alla 
åldrar. Därmed har Lindex lyckats nå ut med sin vision att ge ”mode åt en bred målgrupp”. 
 
Vid studerande av hur ofta Lindex konsumenter besöker butiken kan det kopplas till 
samhällsklass, dvs. genom att studera en avgränsad grupp med liknande socioekonomiska 
förutsättningar eller juridiska rättigheter i ett samhälle. (Jobber 2006, s. 86-88) Då 
samhällsklass spelar en stor roll på konsumentbeteende anser vi att det är intressant att se 
huruvida det förekommer några skillnader emellan Norge och Sverige. Vi kan urskilja att 
konsumentbeteenden ter sig olika i Norge och Sverige, åtminstone gällande Lindex marknad. 
I Norge besöker så många fler, 53 % mot 40 %, Lindex 2-3 gånger i månaden. Däremot 
besöker de svenska konsumenterna Lindex mer frekvent (27 % besöker Lindex en gång i 
veckan). En paradox är dock att 10 % av de svenska konsumenterna, men endast 4 % av de 
norska, besöker Lindex sällan eller aldrig. 
 
Då vi ställde frågan ”varför besöker du butiken idag?” fick vi relativt snarlika svar av 
konsumenterna såväl i Norge och Sverige. Vid koppling till Maslow´s behovspyramid, vilken 
behandlar hur människor prioriterar sina behov (Kotler & Keller 2006, s. 185) finner vi att 
många av konsumenterna svarar att de är i ”behov av något speciellt” på frågan varför de 
besöker Lindex. Majoriteten av de norska respektive svenska konsumenterna svarar dock att 
besöket är ”impulsivt”, vilket kan kopplas till Sigmund Freud´s teori om att en persons 
psykologiska behov i hög grad är omedvetna. (Kotler & Keller 2006 s. 184) En skillnad vi 
finner vid jämförelse marknaderna emellan är att fler norskar (13 %) än svenskar (7 %) 
tenderar vara sig ”lockade av annons”. Här spelar konsumentens tro och attityder kring ett 
varumärke in. Enligt vår enkätundersökning är norskornas attityder till Lindex annonser mer 
positiva, en skillnad mot svenskarna som inte är lika övertygade. 
 
Vi finner inga större olikheter gällande vilken typ av damplagg konsumenten vanligen 
handlar hos Lindex på de olika marknaderna. Då Lindex är marknadsledande på underkläder 
likväl i Norge som i Sverige blev vi inte förvånade att vår enkätundersökning resulterade i att 
underkläder är de plagg vilka ligger i topp. Vid betraktande av Lindex annonser kan synas att 
mycket fokus under våren har legat på klänningar. Genom vår enkätundersökning kan 
urskiljas att den svenska konsumenten har ett något större behov av klänningar än den norska. 
Jeans/byxa är dock mer populärt i Norge vid jämförelse med svenskarna. Rent generellt säljs 
de olika varugrupperna på Lindex i ungefär lika stor omfattning såväl i Norge som i Sverige. 
Både i Norge och i Sverige anser majoriteten av konsumenterna att Lindex erbjuder 
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”prisvärda produkter” tätt följt av ”bra basprodukter”, som avspeglar vilka kriterier 
Lindexkonsumenten värdesätter vid utvärdering av möjliga alternativ. 
 
Vår studie visar att såväl de norska som de svenska konsumenterna, till övervägande del, 
handlar kläder för max 400-1200 NOK eller 500-1500 SEK till sig själv varje månad. Vi kan 
urskilja att den utmärkande Lindexkonsumenten vanligtvis inte handlar kläder för en större 
summa, som 1500 kr eller mer, per månad. Studiens resultat visar också att Lindex norska och 
svenska konsumenter väljer liknande alternativ rörande vad som är viktigast vid shopping. 
Majoriteten av konsumenterna värderar främst ”bra kvalitet” vilket är en slags prioritering 
som kan placeras in i övre delen av Maslow`s behovspyramid. (Kotler & Keller 2006, s. 185) 
De olikheter vi kan urskilja marknaderna emellan är att Lindex norska konsumenter värderar 
”hög modegrad” och ”unikhet” i något större utsträckning än de svenska. Vår spontana 
uppfattning var dock att de svenska konsumenterna tenderar vara mer modemedvetna. 
 
Vi tillfrågade konsumenterna hur mycket de, uppskattningsvis, handlar för varje gång de 
handlar damplagg på Lindex och svaren skiljer sig något mellan Norge och Sverige. Vi menar 
att det kan bero på att valutorna på de olika marknaderna varierar och eftersom vi valt att 
anpassa den norska kronan mot den svenska blir svaren därmed också olika, vilket kan ge fel 
bild då prislappen i butikerna i Norge och Sverige inte skiljde sig åt. Vi kan hur som helst 
urskilja att Lindexkonsumenten inte handlar för mer än 1040 NOK eller 1300 SEK, 
åtminstone svarade väldigt få av de tillfrågade på det alternativet. Det faktum att ingen av 
konsumenterna, varken i Norge eller i Sverige, bedömer att Lindex prisbild är ”hög” har en 
koppling till att Lindex har lyckats med sin vision att skapa ett prisvärt mode. Enligt Jobber 
(2006 s. 79-84) skapar människor sin tro och sina attityder genom erfarenhet och inlärning. 
Vid koppling till resultatet i vår enkätundersökning är vår analys av Lindex som företag att de 
har lyckats med att passa in deras produkter med existerande attityder snarare än försökt ändra 
attityder, vilket överensstämmer med Kotler´s teori. (Kotler et al 2008, s. 260) 
 
Konsumenter i Norge och Sverige har olika syn kring vilka Lindex främsta konkurrenter är. 
Vår personliga inställning stämde väl överens med de svenska konsumenternas, vilken var att 
KappAhl är den största konkurrenten. Då Cubus är mycket större i Norge än i Sverige blev vi 
inte överraskade av att norskorna inställning är annorlunda. Fler av de svenska (36 %) 
konsumenterna än de norska (30 %) instämmer helt och hållet på att Lindex erbjuder ett 
”inspirerande, prisvärt mode”. Lindex har därmed lyckats bättre i sin marknadsföring med att 
få fler konsumenter i Sverige att knyta an till deras vision. Här går att knyta an till 
köpbeslutsprocessen och dess steg informationssökning och utvärdering av alternativ och 
köp. (Jobber 2006, s. 70) I processens steg kan konsumenten besluta om hon får sitt behov 
tillgodosett hos Lindex eller hos en konkurrent. Beslutet kan avgöras utifrån om kunden 
tycker att Lindex vision stämmer eller inte. 
 
Utifrån vår enkätundersökning fann vi ingen nämnvärd skillnad i om konsumenters 
uppfattning kring Lindex skiljer sig beroende på i vilken butik de handlar, dvs. om de handlar 
i en nybyggd butik eller i en äldre. Vår avsikt var att i undersökningen få en så stor bredd av 
Lindex konsumenter som möjligt och således inte gå miste om några, vilket vi anser att vi 
lyckats med.  

5.2 Analys av personliga intervjuer 
Som en del av vår datainsamlingsmetod har vi, liksom enkätundersökningarna, genom 
bearbetning av våra intervjusvar kunnat göra kopplingar till relevanta teorier såsom 
konsumtions- och inköpsbeteende. Valet att intervjua marknadsansvariga i Norge och Sverige 
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gör att vi även får med sändarens synvinkel i uppsatsen. Vi väver samtidigt parallellt in 
resultat från enkätundersökningarna, för att koppla samman och jämföra sändar- mot 
mottagarperspektivet. 

5.2.1 Analys av intervju med Nina Haugen 
Enligt Nina Haugen (Haugen), marknadsansvarig i Oslo, är Lindex målgrupp den 
”modeintresserade kvinnan”. Då Lindex inte i Norge har lyckats så bra med att nå 
åldersgruppen 30-49 år har de valt att rikta sin marknadsföring mer mot dem. Haugen berättar 
att det satsas mycket på att förändra Lindex image i Norge. Lindex har i Norge därmed satsat 
mycket på marknadsföring och sortimentsändring för att lyckas med att nå den mer 
modeintresserade kunden. Valet kan kopplas samman med marknadsföringsmixen, som 
behandlar hur företag mer framgångsrikt kan lyckas med att öka efterfrågan på deras 
produkter. I marknadsföringsmixen ingår produkt, pris, plats och påverkan och behandlar 
företagets alla möjligheter på marknaden. (Kotler et al 2008, s. 49) Ett bättre sortiment, med 
mer fokus på mode, kan placeras in under produkt. Haugen talar om att Lindex i Norge har 
minskat ned på rabatter vilket därmed innebär att de har berört priset i marknadsföringsmixen.  
 
Perception behandlar hur en person väljer, organiserar och tolkar information i syfte att skapa 
en meningsfull bild av den värld den befinner sig i. Inom marknadsföring är perception 
oerhört viktigt. (Kotler & Keller 2006 s. 185-186) Haugen menar att Lindex i Sverige har 
väldigt lojala kunder och mycket bättre image. Samtidigt antyder Haugen att Lindex i Norge 
har sämre kundservice vilket vi inte tycker är särskilt gynnsamt för Lindex image, framförallt 
inte då ambitionen är att öka den. Vi anser att mer fokus på kundservice i butikerna på båda 
marknader skulle vara en del i att stärka Lindex varumärke och likaså en del i att nå ut med 
sitt modebudskap till konsumenterna. 
 
TV-reklam fungerar utmärkt för Lindex i Norge och medför att trafiken i butik ökar, berättar 
Haugen. Hon påpekar att Lindex media och marknadsföring ska vara äkta, annars kanske 
konsumentens förväntningar inte uppfylls. Vid studerande av marknadsföringsmixen kan TV 
kopplas till påverkan, vilka syftar till de aktiviteter som företag kommunicerar ut till 
konsumenten. (Kotler et al 2008, s. 50) Lindex har via TV: n en stor möjlighet att påverka 
konsumenterna och på så vis få dem att bli lockade av Lindex produkter.  
 
Enligt Haugen anser konsumenterna i Norge att H&M är den största konkurrenten till Lindex. 
Haugen menar att konsumenternas lojalitet till H&M är mycket hög i Norge vilket kan vara 
en orsak. Samtidigt tycker Haugen att Lindex har en något mindre modegrad än H&M. Vi 
bedömer att det kan vara bra för Lindex att se H&M som en konkurrent att bli inspirerad av, 
då Lindex har som strävan att fortsätta utvecklas som ett modeföretag.  
 
En referensgrupp indikerar på en grupp av folk som påverkar en individs attityd eller 
beteende. (Jobber 2006, s 86-88) Det kan kopplas till Haugens mening om att Lindex har två 
olika typer av kunder; en kund som endast handlar det senaste och en kund som bara är på 
jakt efter att fynda plagg på rea. 
 
Enligt Jobber (2006 s. 86-88) handlar kultur om traditioner, tabun, värderingar och attityder 
till samhället där konsumenten lever och påverkar behov och önskemål. Kulturella normer är 
de regler som styr beteende och är baserade på olika värden. Kultur kan ha en stor påverkan 
på konsumentbeteende och är en viktig aspekt att ta hänsyn till på de olika marknaderna. 
Haugen talar om att Norge då och då, t.ex. vid norska högtider, använder sig av norska 
fotomodeller. Då vi tillfrågade Haugen kring hennes syn på skillnader mellan Norge och 
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Sverige fick vi flera svar. Inledningsvis berättade hon att norskorna efterfrågar mer 
ullprodukter, medan svenskarna hellre föredrar produkter i bomull. Hon påpekar också att 
norskorna ”pyntar sig mer” än svenskarna och för den skull köper mer festplagg. Haugen 
menar att Lindex kunder i Sverige är mer modeintresserade, men det kan också ha att göra 
med att Lindex image i Sverige är bättre. Haugen påstår att konsumenterna i Sverige, rent 
generellt, är mer modemedvetna men däremot behöver inte det betyda att Sverige är ett 
trendigare land än Norge. Tyngdpunkten kring skillnader mellan Norge och Sverige menar 
Haugen ligger på ländernas olika traditioner.  

5.2.2 Analys av intervju med Lena Renman 
Lena Renman (Renman) berättar att Lindex primära målgrupp i Sverige är kvinnor i 29-49-
årsåldern. Renman talar om att Lindex inte har valt att rikta sig till konsumenterna under 20 
år, vilket vi anser är vettigt då de ”yngre” konsumenterna, enligt vår enkätundersökning, 
redan har en stark position. 
 
Renman poängterar att den karakteristiska Lindexkonsumenten framförallt är den ”unga, 
pigga, fräscha och modemedvetna mamman” som inte bara handlar kläder till sig själv, utan 
även till sina barn. Samhällsklass kan enligt Jobber (2006 s. 86-88) spela en stor roll i hur ofta 
och när konsumenten handlar på Lindex. Renman berättar att den utmärkande konsumenten, 
dvs. mamman, handlar runt tiden då lönen och barnbidraget kommer. Renman berättar vidare 
att den typiska mamman är mellan 30-45 år och cirka 40 % av alla mammor är medlemmar i 
Lindex Club. 
 
Renman fortsätter berätta att Lindex för länge sedan bestämde sig för att minska ned på 
rabatter eftersom de primärt inte vill vara ett rabattföretag, något Norge är lite efter på. Likt 
många andra modekedjor berättar Renman att Lindex istället har valt att ha två 
slutsäsongsreor och anledningen till reor, menar Renman, är att det är lönande för företaget. 
Målet är att Lindex ska erbjuda bra priser på sina produkter. Renman berättar att 
Lindexkonsumenten i Sverige förväntar sig bättre kvalitet och passform än konkurrenterna. 
Eftersom vi människor lär oss av allt vi gör innebär det att vi förändrar vårt beteende med 
bakgrund av våra upplevelser när vi lär oss om något. (Kotler & Keller 2006, s. 187) Har 
konsumenten en gång upplevt kvalitet på Lindex så är det vad som förväntas. Angående 
modegraden menar Renman att konsumenterna ännu inte har så höga förväntningar på den, 
dvs. modegraden har ännu inte upplevts av många konsumenter. I utvärdering av alternativ 
och köp väljer kanske den modemedvetna konsumenten att istället gå till H&M för att där 
handla modeplaggen. Renman menar att Lindex svenska konsumenter anser att den största 
konkurrenten till Lindex är KappAhl. Renman menar samtidigt att H&M också är väldigt 
stora konkurrenter men hon håller fast vid att det är KappAhl som räknas till den största. Till 
vilken grad de konkurrerar beror på sortiment i butik, t.ex. är H&M en större konkurrent än 
KappAhl på underkläder. Konkurrensen leder till att kunden hamnar i utvärdering av 
alternativ och köp där hon beslutar sig för hos vilken klädkedja hon ska genomföra sitt köp. 
 
Gällande Lindex kundservice i butik menar Renman att den är bra i Sverige, men självfallet 
kan den alltid bli bättre. Marknadsföringen uppfattas av konsumenterna på olika sätt enligt 
Renman. Att den överhuvudtaget uppfattas är hur som helst det viktigaste fortsätter Renman. 
Det innebär att Lindex marknadsförare har lyckats med att nå ut till konsumenterna, vilket 
inte är det lättaste då konsumenterna ständigt matas med mängder av information. Selektiv 
perception innebär att vi bortser från viss information eftersom den mottagna mängden är 
alltför stor. (Kotler & Keller 2006, s. 185-186)  
 



 

 -38- 

Liksom Haugen, menar Renman att anledningen till varför Lindex konsumenter i Sverige 
köper Lindex damprodukter är en kombination av lågt pris, modegrad och kvalitet. Renman 
menar dock att vikten ligger på att det ska vara ”rätt produkt” och då spelar det ingen roll om 
plagget är dyrt eller billigt. Vid efterköpsutvärdering är målet kundnöjdhet och när 
konsumenten anser att en produkt känns ”rätt” görs ett återköp vilket Lindex kombination av 
lågt pris, modegrad och kvalitet kan leda till. (Jobber 2006, s. 73)  
 
Renmans svar på vilka varugrupper som det säljs mest av för Lindex i Sverige är trikå och 
stickat. De absolut bästa försäljningsmånaderna för Lindex i Sverige menar Renman är (april), 
maj och december. December månad är absolut störst med anledning av julhandeln och rean 
efter jul. Frågan om när kunden handlar är en del av nyckeldimensionerna som definierar 
köpbeteende, vilka Lindex kan använda sig av för att förstå kunden. 
 
Renman hävdar med säkerhet att det finns skillnader mellan Lindex olika marknader i Norge 
och i Sverige samt skillnader i kultur och uppfattning i mode och trender. Enligt Renman är 
invånarna i Norge mer nationalistiska vilket medför att de på så sätt gynnar norska och starka 
kedjor. Renman tror också att de svenska konsumenterna i grunden är lite mer 
modeintresserade än de norska, eller så har de svenska konsumenterna en annan uppfattning 
om mode. Renman framhäver att svenskarna kanske inte bara är mer intresserade utan har 
andra behov, vilket kan härledas ur Maslow`s behovspyramid och ”behov av stärkt 
personlighet”. (Kotler & Keller 2006, s. 185) Mode ligger högt upp i hierarkin medan kläder 
hamnar under ”fysiska behov”. Renman understryker, liksom Haugen, att norskorna är mer 
traditionella samt bättre på att ”pynta sig”. Renman trycker på att norskorna överlag är lite 
mer konservativa och att svenskarna rent generellt är mer trendiga. Avslutningsvis berättar 
Renman att norskorna är mer sportiga, då jackor snabbt säljs slut, men svenskarna är mer 
dressade. 

5.2.3 Analys av olikheterna mellan Norge och Sverige 
Även om Lindex riktar sig till ”den modemedvetna kvinnan” så är vår uppfattning att de olika 
marknaderna fokuserar på olika målgrupper. Marknadsföringen i Norge riktar sig mer mot 
åldersgruppen 30-49 år medan den i Sverige rent generellt mest riktar sig till ”mamman”. 
Orsaken till varför Lindex i Norge riktar sig till en annan målgrupp är att dess image i Norge 
inte är likadan som den är i Sverige. Lindex i Norge vill få en förbättrad image och inte ha 
kvar den ”tant-stämpel” som de länge haft. En paradox till att Lindex i Norge skulle ha en 
”tant-stämpel” är vår enkätundersökning som tyder på att många ”yngre” konsumenter i 
åldern 15-25 eller 26-39 år besökte Lindex. I Sverige däremot har Lindex valt att inte rikta sig 
till kvinnor under 20 år då de inte tillhör Lindex uttalade målgrupp. Samtidigt kan urskiljas en 
tendens till att en yngre kundgrupp har börjat handla på Lindex. Framförallt syns det i Sverige 
men även i Norge där fler i åldergruppen 25-30 år har börjat handla trendplagg, ett resultat av 
att de läser mer modemagasin.  
 
I enlighet med såväl Haugen, Renman samt resultat från vår enkätundersökning bryr sig inte 
Lindexkonsumenten något vidare om hög modegrad, åtminstone inte om de har andra 
alternativ att välja bland. Kanske förvånansvärt med tanke på att Lindex vill erbjuda ”en 
modeupplevelse i världsklass”. Orsaken till studiens resultat kan ligga i att Lindex som 
modeföretag är relativt nytt för kunden. Endast 4 % av konsumenterna i Norge, och 5 % i 
Sverige, svarade att ”hög modegrad” stämmer överens med Lindex. Dock får inte glömmas 
bort att vårt enkätresultat svarar på frågan kring om Lindex konsumenter föredrar ”hög” 
modegrad. Vi vill tro att mode på en lagom nivå är fullt tillräckligt för Lindexkunden. Som 
tidigare redogjort har kunden inte så höga förväntningar på Lindex modegrad och där kan vi 
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se ett samband med enkätundersökningen som visar att endast 7 % av konsumenterna svarade 
att ”hög modegrad” är viktigast vid shopping. Vi anser dock ett den siffran kan komma att 
ökas i samma takt som Lindex fortsätter att stärkas som ett modeföretag. 
 
Enligt Haugen och Renman är Lindex kända för att ha bra kvalitet på sina produkter och 
konsumenterna förväntar sig att Lindex har bättre kvalitet än konkurrenterna. Vår 
enkätundersökning uppvisade att så också var fallet; av olika alternativ valde konsumenterna 
”bra kvalitet” i första hand på frågan kring vad de föredrar vid shopping. Däremot var det 
endast 12 % i Norge och 11 % i Sverige som ansåg att ”kvalitetsprodukter” stämmer överens 
med Lindex. Då inte en särskilt stor andel av konsumenterna svarade att Lindex erbjuder 
kvalitetsprodukter menar vi därmed att Lindex har en möjlighet att förmedla sin image att de 
verkligen erbjuder kvalitetsprodukter.  
 
Då Lindex är marknadsledande på underkläder likväl i Norge och Sverige bevisade 
enkätundersökningen det förväntade; att underkläder är de plagg som Lindex säljer mest av. 
Renman menar att de varugrupper som Lindex i Sverige säljer riktligast av är trikå och 
stickat. Endast 4 % svarade dock, enligt vår studie, att de oftast handlar ”stickat” på Lindex. I 
Norge kan noteras att knappt 3 % av konsumenterna svarade att de vanligen handlar ”stickat” 
på Lindex. Ett resultat som dock kan vara missvisande då norskorna måhända inte har 
uppfattat vad stickat på svenska betyder.  
 
En skillnad vi finner mellan Norge och Sverige gäller Lindex kundservice i butik. Enligt flera 
norska konsumenter fick vi erfara deras antydan om att den är ”sådär”. Då kundservicen inte 
uppfattas särskilt bra i Norge anser vi att Lindex skulle vinna mycket på att förbättra den, 
framförallt då Lindex i nuläget jobbar mycket med att stärka sin image, framförallt i Norge.  
 
Konsumenterna på Lindex Norge- och Sverigemarknad har olika meningar om vem som är 
Lindex främsta konkurrent. Norges konsumenter anser att H&M är den främsta medan 
Sveriges konsumenter menar att KappAhl är den absolut största. Haugen och Renman har 
samma åsikt som sina respektive konsumenter på varsina marknader. Att de norska 
konsumenterna anser att H&M är den största konkurrenten till Lindex kan ha att göra med 
Haugens mening om H&M: s enormt starka position i Norge. Vår enkätundersökning bevisar 
också att norskorna gärna handlar hos den norska klädkedjan Cubus, vilket överensstämmer 
med Renmans uppfattning om att konsumenterna kan vara nationalistiska och gynnar norska, 
starka kedjor. 
 
Både Haugen och Renman konstaterar att det finns olikheter mellan den norska och den 
svenska marknaden. Gällande traditioner/kultur så existerar givetvis skillnader mellan Norge 
och Sverige, såsom nationaldagen, vilket inte alls firas i lika hög grad i Sverige som i Norge. 
Sådana traditioner kan ha inverkan på köpbeteende då konsumenter vid högtider i högre grad 
köper festplagg. Haugen menar att norskorna är bättre på att klä upp sig ordentligt vid festliga 
tillfällen, med långklänningar och strass osv., vilket Renman instämmer i. Det resulterar i att 
de norska konsumenterna efterfrågar mer festplagg. Haugen betonar att de största skillnaderna 
mellan Norge och Sveriges olika marknader har sin orsak i ländernas olika traditioner.  
 
I Norge är Lindex största månader, gällande försäljning, maj, juni och december medan de i 
Sverige är (april), maj och december. Det finns även skillnader i vilka de största 
produktgrupperna är. Enligt Haugen är toppar den största varugruppen inom damkonfektion, 
liksom i Sverige. Även stickat är väldigt stort både i Norge och i Sverige, dock inget vi kan 
styrka genom våra enkätundersökningar. Haugen talar om att de norska konsumenterna 
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efterfrågar mer produkter i ull medan svenskarna helst föredrar bomull. En annan skillnad är 
att det i Norge säljs mer av de lite större storlekarna. Samtidigt är de norska konsumenterna 
mer sportiga medan de svenska i högre grad är mer dressade, åtminstone enligt Renman. 
 
Med stöd av våra intervjuer har vi fått den uppfattningen att svenskarna i grunden är lite mer 
modeintresserade. Renman betonar att så är fallet, medan Haugen är mer tveksam. Renman 
funderar också kring om det kan vara så att de svenska konsumenterna har en annan 
uppfattning om mode. Haugen påstår att Lindex kunder i Sverige är mer modeintresserade då 
Lindex har en bättre image i Sverige, men överlag menar hon inte att Sverige är ett mer 
trendigt land än Norge.  
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6. Slutsatser 
I kapitlet presenteras de slutsatser vi kommit fram till efter att tolkat och utrett empirin med 
den teoretiska referensramen som grund. Slutsatserna redovisas utifrån våra huvud- och 
delproblem.  

6.1 Huvudproblem 
Hur skiljer sig Lindex klädmarknad åt i Norge och Sverige? 
 
Generellt anser vi att den norska och den svenska klädmarknaden ter sig relativt lika, vilket 
säkerligen har en koppling till att marknaderna är Lindex två största. Vi har funnit att Lindex 
konsumenter i Norge och Sverige har olika behov, men också olika stora behov. Det resulterar 
i en olikartad efterfrågan på marknaderna och som ett naturligt led skiljer sig försäljningen av 
produktgrupperna åt på marknaderna. En annan viktig aspekt ur försäljningssynpunkt, och 
som särskiljer marknaderna åt, är största försäljningsmånader. 

6.2 Delproblem  
Vilka är de kulturella skillnaderna och hur påverkas efterfrågan av olikheterna i länderna?  
 
Vi har kunnat förnimma kulturella skillnader mellan länderna i egenskap av traditioner och 
högtider, vilka även påverkar efterfrågan. En märkbar dag är Norges nationaldag som är en 
folkfest och som innebär ökad efterfrågan av Lindex produkter på den norska marknaden. 
 
En annan uppfattning är att norskorna är mer traditionella och konservativa, vilket vi kan se 
ha en koppling med att Lindex koncept som modeföretag inte accepteras lika väl som i 
Sverige. En skillnad kring attityderna är märkbar. Samtidigt är norskorna mer nationalistiska 
och gynnar på så sätt norska kedjor, därav missar Lindex sannerligen en del av de norska 
konsumenterna på den norska marknaden och efterfrågan minskas.  
 
Finns det några påtagliga skillnader i uppfattning när det gäller mode och trender 
beträffande Lindex damkläder? 
 
Under studiens genomförande har vi uppmärksammat att Lindex i Sverige har varit betydligt 
mer framgångsrika med det nya konceptet med ökad modegrad än på den norska marknaden. 
Vi bedömer att Lindex inte lyckats nå ut med sitt budskap om förhöjd modegrad till de norska 
konsumenterna i tillräcklig utbredning och följaktligen skiljer sig Lindex image åt på de olika 
marknaderna. Ett faktum som förklarar uppfattningen om att Lindex i Sverige anses mer som 
ett modeföretag än i Norge vilket avspeglar sig på konsumentens sätt att se på och uppfatta 
Lindex damprodukter. En uppfattning, vilken vi också har erfarit, är att den svenska 
respektive norska konsumenten har olika värderingar kring mode och att Sverige i regel är 
före Norge gällande trender.  
 
Som ett led av att norskorna klär upp sig betydligt mer vid fest, medan svenskarna är mer 
jämnt uppklädda såväl till vardag som till fest kan vi se tydliga skillnader kring mode- och 
trendbehovet. Det ser vi också genom att Lindex i Sverige har mer lojala kunder som besöker 
butiken oftare än kunderna i Norge. Skillnaderna som råder tyder på att den svenska 
konsumenten vill vara mer uppdaterad med det nyaste modet och de nyaste trenderna.  
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7. Avslutande diskussion 
Uppsatsens sista kapitel tar till att börja med upp våra egna reflektioner efter studiens 
slutförande och huruvida vårt syfte med uppsatsen har uppfyllts. Vi diskuterar också kring 
uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet samt källkritik och avslutningsvis ger vi förslag på 
ämnen till fortsatt forskning.  

7.1 Reflektioner 
Vi var båda tidigt inriktade på att vi ville göra en studie utifrån en svensk modekedja. Lindex 
som företag fann vi båda intressant då det är en välkänd kedja som har genomgått, och gör 
även idag, en stor förändring kring dess koncept.  
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka, beskriva men även analysera vilka de 
huvudsakliga olikheterna är mellan klädmarknaderna i Norge och Sverige som berör Lindex 
målgrupp. Vi finner att vårt syfte har uppfyllts då vi har kunnat kartlägga och fått en 
förståelse för olikheter som finns mellan Lindex klädmarknad i Norge och i Sverige. Vår 
avsikt var också att få inblick i skillnader i kultur samt uppfattning i mode och trender vilket 
vi kunnat se skilja sig i vissa avseenden mellan länderna. Därmed har vårt mål att få en 
inblick i hur Lindex klädmarknad skiljer sig åt mellan Sverige och Norge uppnåtts. 
 
Undersökningen har jämfört och kartlagt hur konsumenterna uppfattar företaget samt Lindex 
egna syn på företaget. Gällande enkätundersökningarna var det inledningsvis svårt att hitta 
villiga respondenter men då vi båda var målmedvetna kring uppgiften gick det trots allt bättre 
än vi trodde. Vi anser att 100 respondenter per marknad är ett mycket tillfredsställande antal 
för att kunna genomföra en jämförelse mellan marknaderna. Respondenterna vid intervjuerna 
tycker vi så här i efterhand har varit de mest lämpliga för syftet med rapporten då de delgav 
oss den information vi var ute efter.  
 
I efterhand anser vi att vårt ämnesval varit intressant då vi fått en inblick i hur ett stort 
modeföretag, som Lindex, olika marknader kan skilja sig åt men samtidigt kunna använda sig 
av samma koncept trots skillnader i kultur och värderingar. Med andra ord har det varit 
mycket givande för oss som skribenter att sätta oss in i ämnet. Vårt mål med studien har varit 
att bredda våra kunskaper men även kunna delge fallföretaget nya vetanden. Vår uppsats 
berör den textila branschen och kan appliceras på många likvärdiga svenska modekedjor. 
Därmed hoppas vi att vår studie kommer att upplevas som intressant för utomstående läsare 
med intresse för ämnet.  

7.2 Trovärdighet och tillförlitlighetsutvärdering 
Vi anser att den information vi har tagit emot från fallföretaget har en hög grad av validitet 
eftersom vi har genomfört intervjuer med huvudpersoner inom marknadsföring som besitter 
kunskaper inom ämnet. Samtidigt tar vi hänsyn till deras bakgrund och deras anknytning till 
Lindex vilket kan ge en partisk och övervärderad bild av företaget. Det har lett till att vi 
intagit en kritisk ståndpunkt vid granskandet av den bild som förmedlas. Vi anser att de frågor 
vi ställt är väsentliga i förhållande till den teori vi därefter använt oss av. Faktum att vi båda 
har varit med under intervjuerna har gett en större möjlighet att registrera svaren på frågorna 
och observationerna, och därmed har precisionen också blivit större. Då frågornas utformning 
är betydelsefullt för validiteten var vår avsikt att formulera våra intervjufrågor på ett sådant 
sätt att inga missförstånd kunnat uppstå. Vi lät intervjupersonen ta del av frågorna innan 
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intervjun och vi kommer även att överlåta färdig uppsats till Lindex, för att öka validiteten 
och reliabiliteten i skrivandet.   
 
För att öka giltigheten och inte endast få de anställdas bild av företaget har vi även tagit del av 
Lindex konsumenters uppfattning om företaget. Tack vare att vi tillfrågat ett stort antal 
konsumenter och då vi genomförde enkätundersökningarna vid flera butiker anser vi att det 
gav en så stor exakthet som går att få. Med den utgångspunkten kan vi konstatera att 
enkätundersökningarna har en god validitet. För att öka validiteten skulle 
enkätundersökningarna ha utförts under flera olika dagar under olika tidpunkter i månaden, 
för att minska påverkan i form av löne- och barnbidragsutbetalning. En annan aspekt som 
skulle öka vår validitet är att sprida ut enkätundersökningarna på fler butiker, även utanför 
Göteborg och Oslo. Vid en större tidsperiod hade vi lagt större fokus på de faktorerna. Vi 
känner att andra liknande svenska modekedjor kan ta del av vårt resultat av uppsatsen och 
därmed är den yttre validiteten god.  
 
Vår avsikt och mål har varit att nå en hög reliabilitet men då vi har valt att förhålla oss till ett 
hermeneutiskt synsätt är vi medvetna om att det finns begränsningar för att helt och hållet 
lyckats med det. Vid skrivandet av rapportens teoretiska referensram och våra metodval har vi 
använt oss av vetenskaplig litteratur i form av välkända skrifter för att öka trovärdigheten. En 
brist i reliabiliteten kan dock vara att vi endast lyckats bygga upp teorin på några få författare 
men valet är motiverat då litteraturen anses som den mest passande. Då antalet respondenter 
vid enkätundersökningarna var högt menar vi att tillförlitligheten är god. Enkätunderlaget har 
testats och ändrats innan undersökningen genomfördes, allt för att inga missförstånd ska 
kunna uppstå. Dock fick vi några frågor av norskorna om vad stickat betydde, vilket kan ha 
påverkat respondentens val. Intervjuerna som genomfördes på Lindexkontoren i Göteborg och 
Oslo har en god tillförlitlighet men eftersom företagets förutsättningar ständigt ändras kan 
också svaren ändras med tiden.  

7.3 Källkritik 
Samtliga källor som vi har använt oss av anser vi är tillförlitliga. Våra sekundärkällor är av 
vetenskaplig karaktär och tar på så sätt bort risken för medveten vinkling av det skrivna. 
Samtliga personer som har intervjuats har god kännedom om företaget och förväntades 
således kunna bidra med information som är av stor betydelse för vår uppsats.  
 
Vi har varit medvetna om att undersökningens omfattning skulle kunna ökas, men med tanke 
på vår tidsbegränsning och uppsatsens omfång anser vi ändå att vi kunnat sammanställa, 
analysera och återge ämnet på ett riktigt och korrekt sätt.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
En intressant aspekt vore att utföra vår undersökning på två av Lindex mindre marknader för 
att se hur de skiljer sig från de större marknaderna.  
 
Som ett led av att konsumenten blir mer och mer miljömedveten är ett annat förslag att 
behandla miljö och hållbarhet. Konsumentens medvetenhet ställer allt större krav på att 
företagen tar sitt ansvar kring miljöarbetet. Det känns intressant att se hur våra textila 
klädkedjor jobbar kring den här frågan och hur det påverkar konsumentens köpbeteende. 
 
En tredje aspekt att behandla är hur ett företag, förslagsvis Lindex, på bästa sätt 
kommunicerar ut sin identitet och hur en modekedja når en stark varumärkesidentitet. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide Lindexkontoret Göteborg och Oslo 

 
1. Beskriv dig själv och dina tidigare yrkeserfarenheter  
2. Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter på Lindex 
3. Vilken är Lindex primära målgrupp?  

- Har den ändrats över tiden? 
- Har Lindex på den svenska/norska marknaden lyckats nå de 

yngre konsumenterna?  
4. Vem är den typiska kunden?  

- Ålder, boende, sysselsättning (studerande/arbetande) 
- Hur ofta handlar hon och när? 

5. Vad tror du att kunden har för förväntningar på Lindex som företag och dess 
produkter? 

6. Är det någon skillnad i hur den yngre respektive äldre konsumenten uppfattar 
Lindex produkter? 

7. Upplever du att marknadsföringen uppfattas av kunderna på det sätt Lindex 
vill? 

8. Vilka är Lindex största konkurrenter på den svenska/norska marknaden?  
9. Varför köper konsumenterna i Sverige/Norge just Lindex produkter? Vilken 

faktor är den främsta (lågt pris, modegrad, kvalitet)? 
10. Vilken modegrad anser du att Lindex har och vilken syn tror du att kunderna 

har?  
- Ett modeföretag som är snabbt med trender?/Ett klädföretag 

med bra basprodukter/Annat? 
11. Till vilken grad styrs Lindex i Norge av huvudkontoret? 
12. I vilka medier marknadsför sig Lindex i Sverige/Norge?  

- Varför i just de mediekanalerna?  
- Skiljer sig marknadsföringen åt i Sverige och i Norge och i så 

fall hur? 
- Marknadsförs samma produkter i Sverige som i Norge?  
- Används samma modeller i annonser och reklamkampanjer i 

Sverige och i Norge? 
13. Vilka av Lindex damprodukter säljer ni mest av i Sverige?  

- Vet du vilka skillnaderna är i försäljning av damkläder i 
Sverige och Norge? I så fall vad beror skillnaderna på? 

14. Hur anpassas butikssortimenten geografiskt? 
- Var i Sverige/Norge säljer Lindex damkläder bäst och var 

säljs de mest trendriktiga plaggen? 
15. Ser du en tydlig fördelning av vilka av Lindex damprodukter den yngre 

respektive äldre kunden köper? 
16. Ser du något mönster i köpbeteende under de olika säsongerna och vad beror 

det på? 
- Under vilken säsong säljer Lindex mest och vilka är 

produkterna?  
17. Vid jämförelse av Lindex svenska och norska kunder, uppfattar du att det 

finns några påtagliga skillnader i uppfattning kring mode och trender 
beträffande Lindex produkter? 

18. Anser du att de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Norge påverkar 
efterfrågan av Lindex damkläder? 



 

 

Bilaga 2 – Enkätunderlag Göteborg och Oslo 
 

Vilken ålderskategori tillhör du? 15-25 år □   26-39 år □     40-55 år □     56 år -□ 
    
Sysselsättning:   Studerande   □ 
     Arbetande   □           
     Mammaledig   □ 
     Arbetslös   □  
     Pensionär   □ 
     
Boende:    Storstad   □  
     Småstad   □             
     Landsbygden   □ 
 
Hur ofta besöker du Lindex?  Flera gånger i veckan  □ 
     En gång i veckan  □  
     2-3 gånger i månaden  □  
     3-6 gånger i halvåret  □ 
     Sällan/aldrig   □ 
 
Varför besöker du butiken idag? Impulsivt besök  □ 
     Lockad av annons  □ 
     Behov av något speciellt □ 
     Tipsad av någon annan □ 
 
Vilken typ av damplagg handlar du oftast hos Lindex? 
  

    Underkläder   □ 
    Jeans/byxa   □ 
    Skjorta/blus/tunika  □ 
    Stickat    □ 
    Klänning/kjol   □ 
    T-shirt/bastopp  □ 

Övrigt    □  
 
Ungefär hur mycket pengar bedömer du att du lägger ner på kläder till dig själv varje 
månad? 
     0-500 kr/0-400 NOK   □ 
     500-1500 kr/400-1200 NOK  □ 
     1500-2500 kr/1200-2000NOK □ 
     2500-3500 kr/2000-2800 NOK □ 
     3500 kr -/2800 - NOK   □ 
    
 
Kryssa för det alternativ som är viktigast för dig när du shoppar: 



 

 

   
    Lågt pris  □     

Hög modegrad  □ 
    Bra kvalitet   □     

Unikhet  □ 
 
Varje gång du handlar damplagg på Lindex, ungefär hur mycket handlar du för i 
genomsnitt? 
    50-150 kr/40-120 NOK  □ 
    150-300 kr/120-240 NOK  □ 
    300-500 kr/240-400 NOK  □ 
    500-900 kr/400-720 NOK  □ 
    900-1300 kr/740-1040 NOK  □ 
    1300 kr – /1040- NOK  □ 
 
Hur bedömer du prisbilden på Lindex? 
    Låg prisklass   □ 
    Nedre mellanprisklass  □ 
    Övre mellanprisklass  □ 
    Hög prisklass   □ 
 
Vilket/vilka modeföretag anser du är den största konkurrenten till Lindex? 
   

Svar:  
 
Vilken målgrupp (ålder) anser du Lindex vänder sig till?  

 
Svar: 

   
Kryssa för de alternativ som du tycker stämmer överens med Lindex:  
 
   Prisvärda produkter  □ 
   Högt nyhetstempo  □  
   Bra basprodukter  □ 

Hög modegrad    □ 
Kvalitetsprodukter  □ 
Inspirerande reklam  □ 

   
Anser du att Lindex erbjuder ett inspirerande, prisvärt mode? 
 
   Absolut, instämmer helt □ 
   Till viss del   □ 
   Instämmer inte  □  



 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 

 


