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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Kulturinverkan på modekonsumenter – en studie av Zara och H&M:s 

image i Spanien och Sverige 
Seminariedatum: 2004-06-07 
Ämne/kurs: FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
Författare: Magnus Nilsson, Pär Forén, Sean Carlsvi 
Handledare: Roland Knutsson, Marcus Bengtsson, Björn Carlsson 
Fem nyckelord: Marknadsföring, kultur, mode, H&M, Zara 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför kläder och design 

uppfattas annorlunda i det land där kläderna designas och eventuellt 
tillverkas i förhållande till hur plaggen uppfattas i andra länder där de 
säljs. 
 

Metod: Då vårt ämne rör konsumenters subjektiva uppfattningar har vi använt 
oss av ett kvalitativt angreppssätt. Vi har intervjuat respondenter i två 
olika länder, Spanien och Sverige angående två klädesföretag, H&M och 
Zara, som har dessa två länder som hemland respektive utland. Vi har 
därefter analyserat empirin genom att sätta den i ett teoretiskt perspektiv. 
 

Teoretiska 
perspektiv: 

Den teoretiska grunden i uppsatsen utgörs av tre teoriområden: 
Marknadsföringsteori ur ett företagsperspektiv, som tar upp faktorer hos 
företagen som kan bidra till de skillnader konsumenterna upplever finns 
eller inte finns mellan klädkedjorna; Konsumentpsykologisk teori som 
ökar förståelsen för de psykologiska processer hos konsumenterna som 
påverkar hur företagen och deras marknadsföringsstrategier upplevs, och 
image skapas; Kulturrelaterad teori som försöker förklara den effekt 
kulturskillnader får på konsumentbeteende, vilket är relevant då vi ämnar 
jämföra två länder med olika kulturer. 
 

Empiri: Vår empiri utgörs av intervjuer med fem respondenter i Spanien och fem 
i Sverige som har kännedom om både Zara och H&M. Det empiriska 
materialet bearbetades i efterhand genom att vi sorterade respondenternas 
svar efter olika återkommande teman i intervjuerna. 
 

Slutsatser: Vid nyetablering i ett främmande land är det av största vikt att skaffa sig 
information om landets kultur. Ju större skillnad det är mellan det nya 
landets kultur och kulturer man redan är bekant med, desto utförligare 
information behövs. Har man skaffat sig en god kunskap om ett lands 
kultur anser vi, utifrån vår undersökning, att man kan öka sin förståelse 
för hur kulturen påverkar de inhemska konsumenternas köpvanor, samt 
hur landets kultur inverkar på konsumenternas tolkning av omvärlden. 
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Abstract 
 
 
Title: The Effect of Culture on Fashion Consumers – a Study of the Image of  

Zara and H&M in Spain and Sweden 
Seminar date: 2004-06-07 
Course: Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits (15 ECTS) 
Authors: Magnus Nilsson, Pär Forén, Sean Carlsvi 
Advisors: Roland Knutsson, Marcus Bengtsson, Björn Carlsson 
Key words: marketing, culture, fashion, H&M, Zara 
Purpose: The purpose of this thesis is to investigate in what ways and why clothing 

and design is perceived differently in the country where the where the 
clothes are designed and possibly manufactured, compared to how they are 
perceived in other countries where they are sold. 
 

Methodology: As the subject of our thesis concerns consumers' subjective perceptions, we 
have taken to a qualitative approach. We have interviewed respondents in 
two different countries, Spain and Sweden, concerning two clothing 
companies, H&M and Zara, who have these two countries as country of 
origin and foreign soil, respectively. Furthermore we have analyzed the 
empirical data by applying a theoretical perspective.  
 

Theoretical 
perspective: 

The theoretical foundation for the thesis consists of three theoretical areas: 
Marketing theory from a corporate perspective, which addresses factors 
within the companies that could contribute to the differences in perceptions 
of consumers with regards to the clothing companies that may or may not 
exist; Consumer psychology, which increases the understanding of the 
psychological processes in consumers that can influence how the 
companies and their marketing strategies are perceived; Culture theory, that 
attempts to explain the effect cultural differences have on consumer 
behaviour – relevant as we aim to compare two countries of different 
cultures. 
 

Empirical 
foundation: 

Our empirical data consists of interviews with five respondents in Spain, 
and five in Sweden, who are familiar with both Zara and H&M. The data 
was processed by us sorting the answers of the respondents by a number of 
reoccurring themes in the interviews. 
 

Conclusion: When expanding into a foreign country it is of great importance to attain 
information about the culture of that country. The greater the difference 
between that culture and culture one is already familiar with, the more 
extensive does this information need to be. Has one a thorough knowledge 
of a country's culture, we consider, judging from our research, that one can 
further one's understanding of how the culture affects the buying habits of 
domestic consumers as well as the influence the culture has on their 
interpretation of the world around them. 
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Bakgrund 
 

It's 11:30 a.m. on a cold, rainy Tuesday in Manhattan. The Midtown lunchtime crowd 

hasn't hit the streets yet, and most of the stores are relatively empty. At A/X, a lone 

customer looks over merchandise as clerks chat behind the cashwrap. Not much is 

happening across the street either, at Liz Claiborne. But wait ... what's going on next 

door, in the store with the loud music, the wide-open doors and the people streaming 

in and out? The one with lines already 12-deep waiting to get into the fitting rooms 

and pay at the checkout? The one whose windows are filled with hip fashions at rock-

bottom prices? Welcome to retail's new fashion import - H&M.1 

 

Citatet ovan beskriver H&Ms succéartade etablering i New York. I en allt mer globaliserad 

värld är det vanligt att klädföretag försöker etablera ett internationellt butiksnät. Det är därför 

inte förvånande att det även på den svenska marknaden kommer nya utländska aktörer i 

modebranschen som väcker stor uppmärksamhet. När den spanska klädkedjan Zara slog upp 

dörrarna till sin första svenska butik i Stockholm hösten 2003, var kundanstormningen så stor 

att det krävdes entrévärdar för att reglera köerna till butiken. Något som annars oftast 

förknippas med exklusiva nattklubbar.2 

 

De båda exemplen ovan ger upphov till en del intressanta frågeställningar. Alla som har 

besökt en svensk H&M-butik under en kall och regnig tisdagsförmiddag, har sannolikt svårt 

att känna igen sig i den scen som utspelar sig i Manhattanbutiken. På motsvarande sätt är en 

ny Zara-butik inget som väcker Madridbornas köplust till den milda grad att de är beredda att 

stå i kö för att komma in i butiken. Man kan därför misstänka att kläder uppfattas som lite 

trendigare när de säljs utomlands. Klädkedjornas kollektioner skulle i så fall uppfattas på olika 

sätt på hemma- respektive bortamarknaden, men är det verkligen så? Hur uppfattas kläderna i 

olika länder och vilka orsaker ligger bakom eventuella skillnader?  

 

Med tanke på hur klädkedjor som H&M och Zara satsar stort på att expandera utanför sina 

hemländer är detta såväl aktuella som intressanta frågeställningar. I denna uppsats behandlas 

dessa frågor genom en undersökning av svenska och spanska konsumenternas attityder till 

såväl företagen som dess kläder. Det är vår förhoppning att uppsatsen skall ge ett välkommet 

                                                 
1 Marianne Wilson, “Disposable chic at H&M” i Chain Store Age, 2000,  vol 76, nr 5, s. 64-66 
2 Ibid, s 64-66 
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bidrag till en ökad förståelse för de problem och möjligheter som uppkommer i samband med 

att ett förhållandevis standardiserat mode sprids i olika kulturer. 

 

Problemformulering och tidigare forskning 

 

Det problem som vi vill behandla inom ramarna för denna uppsats är om och i så fall hur och 

varför modekläder uppfattas på olika sätt av konsumenter i olika länder. Då detta är en 

omfattande frågeställning känner vi oss tvungna till att begränsa omfånget av vår 

undersökning till två företag: Zara och H&M. Det är dock vår förhoppning att våra resultat 

skall kunna bidra till en ökad kunskap om problemställningen även på ett mer generellt plan.     

 

Dubois skriver i "Understanding the Consumer" att kultur är ett till stora delar orört 

forskningsområde. Just kulturens betydelse för konsumtion och köpvanor är relativt outforskat 

i förhållande till andra kulturella aspekter, som till exempel religion.3 Det finns dock ett rikligt 

material som antingen berör andra aspekter av relationen mellan H&M och Zara än de som 

härrör från kultur, eller kastar ljus över potentiella förklaringar till konsumenternas 

uppfattningar av Zara och H&M på den svenska respektive spanska marknaden.  

 

 Zara och H&M:s konkurrensstrategier i samband med Zaras lansering i Sverige är grundligt 

analyserade i en kandidatuppsats framlagd vid Lunds universitet av Andersson, Rasmusson 

och Wettergren. Deras uppsats berör på flera punkter frågeställningarna i vår uppsats. I 

synnerhet gäller detta en analys av de båda klädföretagens differentieringsinsatser, som kan 

bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar kunderna inställning till såväl 

företagen som kläderna. I sin undersökning visar Anderson et. al. att Zara försöker 

differentiera sig gentemot H&M genom att skapa en mer exklusiv butiksimage. H&M satsar i 

gengäld, till skillnad från Zara, på påkostade reklamkampanjer.4 

 

Vidare försöker de båda företagen särskilja sig med hjälp av klädernas design. En annan 

metod är att bredda sortimentet så att det omfattar diverse accessoarer såsom skor och väskor i 

Zaras fall, respektive make up och smycken i H&M:s.5 Andersson et. al. lyfter även fram 

                                                 
3 Bernard Dubois, Understanding the Consumer, Prentice Hall. 2000, s 217 
4 Andersson et. al.Konkurrensanalys i detaljhandeln, Kandidatuppsats. Lunds Universitet, Företagsekonomiska 
instutionen. 2003, s. 55 
5 www.zara.com, www.hm.com 
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vikten av butikernas geografiska placering och konstaterar att butiker som etableras i 

attraktiva områden såsom i stadskärnan, vid stora köpcenter eller vid betydande 

förortscentrum tenderar till att lyckas bättre än butiker i mer perifera områden.6 

 

I uppsatsen betonar Andersson et. al. dessutom kostnadsöverlägsenhetsstrategin som en viktig 

faktor inom modeindustrin, vilket är applicerbart på såväl Zara som H&M då båda företagen 

satsar på en relativt låg prisprofil.7    

 

Andersson et. al. tangerar med andra ord vid våra frågeställningar, men dock från ett utpräglat 

företagsperspektiv. Vår uppsats kan därför betraktas som ett komplement . Detta då det är vår 

avsikt att fylla en viktig kunskapslucka dels genom att vi närmar oss problemställningen från 

ett kundperspektiv, dels genom att genomföra undersökningen i såväl Sverige som Spanien.  

 

Det finns även en omfattande forskning som indirekt berör vår frågeställning genom att 

behandla faktorer som inverkar på respondenternas inställning. En av dessa faktorer är 

ursprungslandets inverkan på konsumenternas inställning till en vara.  

 

I en kvantitativ studie av hur amerikanska konsumenter uppfattar kvalitén på TV-apparater 

och bilar från USA, Japan, Tyskland och Sydkorea, konstaterar Han och Terpsta att varornas 

tillverkningsland var en viktigare faktor än dess varumärke vid konsumenternas 

kvalitetsbedömningen.8  

 

Khachaturian och Morganosky har genomfört en kvantitativ studie som stödjer Han och 

Teprstas resultat. I denna undersökning, som gäller amerikanska konsumenters uppfattning av 

kvalitén på kläder från Kina, Sydkorea, Italien och Costa Rica, kunde Khachaturian och 

Morganosky konstatera att klädernas ursprungsland inverkar på kvalitetsbedömningen i den 

mån att den uppfattade kvalitén stod i paritet med ursprungslandets industriella utveckling. En 

annan intressant iakttagelse är att denna effekt även tycks omfatta butiker som associeras med 

de olika länderna.9         

 

                                                 
6 Ibid, s55 
7 Ibid, s. 56 
8 Min C. Han, Vern Terpsta, ”Country-Of-Origin Effects For Uni-National And Bi-National” i Journal of 
International Business Studies, 1988, vol 19, nr 2, s. 235-256  
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I de båda studierna ovan undersöks konsumenterna i ett enda land (USA). Ahmed och d 

Astous breddar perspektivet genom en undersökning som omfattar såväl kanadensiska som 

belgiska konsumenter. Dessa fick värdera en bil utifrån uppgifter om ursprungsland, märke 

samt pris och service. Resultat visar att priset spelar en underordnad roll för båda 

nationaliteterna. Kanadensarna lägger störst vikt vid ursprungslandet. Belgarna däremot är 

mer orienterade mot märket vid sin bedömning. Ahmed och d Astous pekar därmed på de 

skillnader som finns mellan konsumenter i olika länder och förordar en anpassning av 

marknadsföringsinsatser för olika nationella marknader.10   

 

Ahmed och d Astous visar att ursprungslandet kan, men behöver inte, vara den avgörande 

faktorn när konsumenter bedömer en varas kvalitet. Akaah och Yaprak vidareutvecklar denna 

problemställning i en kvantitativ studie utförd i USA, Ghana och Turkiet. Försöket, där 

undersökningsgrupperna fick ta ställning till sju olika faktorer vid bedömningen av varor, 

visade att ursprungslandet bara var den sjätte viktigaste bedömningsfaktorn när 

respondenterna hade tillgång till riklig information om många olika faktorer .11  

 

En intressant studie, då den omfattar spanska konsumenter, utfördes av Peris et al. I 

undersökningen undersöktes spanska och brittiska konsumenters syn på produkter, inkl. 

modekläder, från Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien. Resultaten ger stöd 

för tesen att ursprungslandet spelar en viktig roll för hur konsumenterna bedömer varorna. 

Intressant att notera är att över 2/3 av respondenterna föredrog produkter från hemlandet. 

Internationellt kända produkter värderades också högt, vilket tyder på att även varumärket 

utgör en stark influens.12   

 

Peris et. al. visade på etnocentriska tendenser i den mån att en stor majoritet av deltagarna i 

undersökningsgrupperna fördrog inhemska varor framför likvärdiga utländska alternativ. En 

mexikansk undersökning av Bailey och Gutierrez de Pineres visar också på detta, men att 

vissa demografiska förutsättningar kan mildra dessa tendenser. Enligt studien finns det ett 

                                                                                                                                                         
9 Janet Khachaturian och  Michelle Morganosky, “Quality Perceptions by Country of Origin” i International 
Journal of Retail & Distribution Management, 1990, vol 18, nr 5, s. 21-31 
10 Sadrudin A Ahmed, Alain d Astous, “Cross-national evaluation of made-in concept using multiple” i 
European Journal of Marketing, 1993, vol 23, nr 7, s. 39-53 
11 Ishmael P., Akaah & Attila Yaprak “Assessing the influence of country of origin on product evaluations: An 
application of conjoint methodology” i Journal of International Consumer Marketing, 1993, vol 5, nr 2, s. 39-54   
12 Peris et al.“Aspects of Anglo-Spanish perceptions and product preferences arising from ‘country of origin’ 
image” i Journal of Advertising, 1993, vol. 12, nr 2, s. 131-143 
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negativ samband mellan konsumenternas grad av etnocentrism och deras ålder, inkomst och 

utbildningsnivå.13    

 

En annan trolig förklaring till att konsumenter uppfattar mode och kläder på olika sätt i olika 

länder är kulturella skillnader. Den nationella kulturens roll för konsumenternas beteende är 

grundligt undersökt av Gert Hofstede och Marieke de Mooij. I artikeln konstateras att även 

om skillnader mellan olika länder i fråga om inkomst och teknisk utveckling skulle utjämnas, 

skulle skillnaderna i konsumentbeteende kvarstå eller t.o.m. öka till följd av särdragen i olika 

länders nationella kultur. Enligt de båda författarna är konsekvensen av detta att företag med 

försäljning i flera länder måste anpassa sig till den lokala kulturen i respektive land.14  

 

Steenkamp, Wedel och Frenkel Hofstede har i en undersökning dessutom visat att den 

nationella kulturen har stor betydelse för konsumenternas öppenhet för nya produkter på 

marknaden.15 

  

Det finns även forskning som visar på den samlade effekten av olika faktorer som inverkar på 

hur konsumenterna skattar kvalitén på en produkt. Agarwal och Teas har t.ex. visat att priset 

är en tydlig kvalitetsindikator för konsumenterna, men att varumärke samt butikens 

utformning och image också spelar en viktigt roll.16  

 

Birtwistle, Clarke och Freathy har i en undersökning av manliga konsumenters 

klädinköpsvanor i England studerat i vilken mån pris, kvalité, utbud och butikspersonal 

påverkar respondenternas preferenser för olika klädbutiker. Resultatet indikerar att klädernas 

kvalité är den klart viktigaste faktorn, medan priset har minst betydelse.17  

 

Vår uppsats skiljer sig från den befintliga forskningen på flera sätt. För det första har vi inte 

kunnat hitta någon forskning som direkt berör vår frågeställning. De flesta undersökningar 

                                                 
13 William, Bailey & Sheila, Amin, Gutierrez de Pineres, “Country of origin attitudes in Mexico: The 
malinchismo effect” i Journal of International Consumer Marketing, 1997, vol 9, nr 3, s. 25-41  
14 de Mooij, Gert Hofstede, ”Convergence and divergence in consumer behavior: implications for international 
retailing” i Journal of Retailing, 2002, vol 78,  nr 1, s. 61-69   
15 Steenkamp Jan-Benedict E M ; Hofstede Frenkel Ter ; Wedel Michel , “A cross-national investigation into the 
individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness” i Journal of Marketing , 1999,  vol. 63, 
nr. 2  
16 Sanjeev Agarwal, Kenneth Teas, ”Cross-national applicability of a perceived quality model” i The Journal of 
Product and Brand Managment, 2002, vol 11, nr 4-5, s. 213-236 
17  Grete Birtwistle, Ian Clarke, Paul Freathy, “Customer decision making in fashion retailing: a segmentation 
analysis” i International Journal of Retail & Distribution Management, 1998, vol 26, nr 4, s. 147-154 
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ovan som behandlar konsumenternas produktutvärdering, gäller med ett par undantag andra 

produkter än modekläder. Dessutom fokuserar studierna i huvudsak på kvalitetsaspekterna. 

Det är vår uppfattning att kläder är en relativt komplex varugrupp där andra faktorer än 

kvalité, som t.ex. design och butiksimage, är mycket viktiga. Vi misstänker också att 

uppfattningarna om kläder är starkt kulturellt betingat varför det är vikigt att inte bara 

undersöka hur konsumenter i ett land uppfattar kläder från olika länder, utan även hur samma 

kläder uppfattas i olika länder.  

 

För det andra genomför vi en kvalitativ undersökning, där vi söker efter de bakomliggande 

faktorerna till konsumenternas syn på fallföretagens kläder i olika länder. Detta till skillnad 

mot de kvantitativa undersökningarna ovan, vars största förtjänst är att statistiskt visa vilka 

faktorer som påverkar konsumenterna, utan att egentligen förklara varför och hur de påverkar.   

 

Då vi har inte hittat någon befintlig forskning som lever upp till dessa kriterier anser att vårt 

arbete är meningsfullt i den mening att vi kan bidra till skapa ny kunskap.        

 

Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om Zaras respektive H&M:s kläder och design 

uppfattas annorlunda i det land där kläderna designas i förhållande till hur plaggen uppfattas i 

andra länder där de säljs. Vidare syftar vi till att identifiera och förklara de faktorer som svarar 

för eventuella likheter respektive skillnader i attityd utifrån respondenternas nationalitet. 

 

 

 

Företagen 

 

Zara 

 
Klädkedjan Zara tillhör den spanska textiljätten INDITEX. I koncernen ingår även 

modebutikskedjorna Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Kiddy´s Class och 
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Stradivarious. Det senaste nytillskottet i INDITEX-familjen är Zara Home, som lanserades 

under 2003 och är inriktad mot heminredning.18  

 

År 2003 kunde INDITEX räkna 1922 butiker i 48 länder.19 Zara är med sina 633 butiker i 47 

länder att betrakta som koncernens flaggskepp. År 2002 stod Zara för 72% av koncernens 

totala försäljning som uppgick till 3,974 mdr €. Detta var en kraftig ökning i förhållande till 

2001 års försäljningssiffra på 3,250 mdr €.  

 

Den första Zara-butiken öppnades 1975 i den nordspanska staden La Coruña, 10 år innan 

INDITEX formellt grundades. Företagets grundare Amancio Ortega har under senaste åren 

beslutat sig för att trappa ner sin kontroll över företaget, och som ett led in denna process 

börslanserades koncernen i maj 2001.20 

 

Spanien är med 46% av försäljningen fortfarande koncernens viktigaste marknad. Till följd av 

en kraftig internationell expansion faller dock hemmamarknadens andel snabbt, främst till 

förmån för övriga Europa (34%) och Amerika (13%).21 Zara är den snabbast växande 

detaljhandelskedjan i världen.22 

 

Den första Zara-butiken i Sverige öppnades i centrala Stockholm i september 2003. En andra 

butik ska öppnas i Malmö i oktober. INDITEX butiksnät i Sverige är i övrigt begränsat till två 

Massimo Dutti-butiker. 

 

Nyckeln till Zaras framgång är företagets vertikalt integrerade organisation, där 50% av all 

tillverkning sker inom företaget och den resterande delen tillhandahålls av lokala leverantörer 

i Spanien och Portugal. En konsekvens av detta är att företagets ledtider är osedvanligt låga. 

Zara behöver bara två till tre veckor för att skapa och lansera en ny kollektion, vilken kan 

jämföras med lanseringstider på upp till 9 månader för konkurrenter som t.ex. H&M och 

GAP.23 I praktiken innebär detta att Zara har möjlighet att lansera nya kollektioner under 

pågående säsong, vilket gör att företaget snabbt kan anpassa sortimentet till kundernas 

preferenser. Denna just-in-time-inspirerade affärsmodell minimerar riskerna för att 

                                                 
18 www.inditex.com/english/home.htm 
19 Ibid 
20 BBC News. http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/1346473.stm 
21 http://www.inditex.com/english/home.htm 
22 The Economist, http://www.ebusinessforum.com/index.asp?doc_id=3490&layout=rich_story  
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missbedöma marknaden, samtidigt som lageromsättningstiden är betydligt lägre än för 

konkurrenterna.24 

 

Ett annat unikt Zara-koncept är att företaget inte annonserar speciellt mycket. INDITEX 

reklambudget motsvarar 0,3% av intäkterna, vilket kan jämföras med 3,5% för 

modebranschen i sin helhet.            

 

H&M 

 

H&M grundades i Västerås, Sverige, 1947 av Erling Persson. Idag säljer H&M kläder och 

kosmetika i mer än 948 butiker i 19 länder världen över. Under 80- och 90-talet var H&M 

inne i en stark tillväxtperiod och öppnade många nya butiker. Expansionstakten fortsätter 

under 2004 med 140 nya butiker i planeringsstadiet.25 Tillväxten av nya butiker har ökat med 

40% under de tre senaste åren. Omsättningen har ökat ännu mer med imponerande 60% och 

vinsten efter skatt med hela 150%. H&M-koncernens omsättningen 2003 uppgick till MSEK 

56 550, detta var en ökning med 6% jämfört med föregående år. Försäljningen väntades att 

öka med ytterligare 12% det tredje kvartalet.26 

 

Enligt Business Week finns det flera faktorer till varför H&M lyckats så väl som de gjort. En 

viktig faktor är att H&M lyckats med att förutse vilka modetrender som kommer och när de 

väl hittat dem lyckas med att omvandla dessa modeidéer till billiga och tillgängliga kläder för 

konsumenterna. En annan viktig faktor är H&M förmåga att sälja stora kvantiteter kläder. 

Enligt H&M inköpschef så ”hatar” H&M att hålla stora lager något som borde vara svårt när 

man säljer mer än 550 miljoner klädesplagg per år.27 

 

Enligt Stefan Persson som anslöt till firman 1972 så handlade H&M länge bara om låga 

priser. De flesta klädproducenterna ansåg på den tiden att det inte gick att sälja kläder med bra 

kvalitet till ett lågt pris, och att man därför fick välja ett lågt pris med låg kvalitet eller kläder 

till ett högt pris med hög kvalitet.28 Stefan Persson lyckades övertyga ledningen på H&M om 

                                                                                                                                                         
23 CNN, http://edition.cnn.com/BUSINESS/programs/yourbusiness/stories2001/zara/ 
24 Ibid 
25 http://www.hm.com/corporate/pdf/finance/arsredovisning_2003.pdf 
26 http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?s=direkt&a=306128 
27 http://www.businessweek.com/magazine/content/02_45/b3807010.htm 
28 Ibid 
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sin vision och anser att man idag har lyckats med att sälja bra kläder till ett lågt pris. Idag har 

H&M ”Mode och kvalitet till bästa pris” som sin affärside.29 

 

Metod 

 

Det problemområde vi har valt att studera har sina rötter i konsumenters subjektiva känslor 

och uppfattningar. Den komplexa och mångfacetterade karaktären hos dessa känslor och 

uppfattningar gör att vi som undersökare bör anamma ett interpretivistiskt 

forskningsperspektiv. Huvudtankarna i det interpretivistiska perspektivet är just att forskaren 

genom att interagera med respondenter på en personlig nivå söker förstå och fånga subjektiv 

information, det handlar om att nå kunskap genom att tolka den information vi kan få från 

respondenterna, inte genom att registrera absolut fakta.30 På detta sätt kan vi utvinna kunskap 

kring ämnen som är komplexa och svårdefinierade, men samtidigt blir den resulterande 

kunskapen stark bunden till sin undersökningens kontext. Detta då subjektivitet spelar in både 

i respondenternas uttalanden och i vår tolkning av dessa. Att avstå från detta interpretivistiska 

angreppssätt och istället exempelvis följa positivismen, ett annat betydande 

forskningsperspektiv som enligt Malhotra går ut på att försöka nå förståelse av vårt 

problemområde genom objektiv och formaliserad undersökning utan interaktion med 

respondenterna, anser vi dock skulle försvåra vår forskningsansatts avsevärt.31 Det är viktigt 

att vårt grundläggande forskningsperspektiv är anpassat till vårt problemområdes natur och 

egenskaper. 

 

I enlighet med det interpretivistiska perspektivet avser vi närma oss undersökningsprocessen 

via induktion. Det innebär att vår frågeställningen inte stammar från teori, och därigenom 

också begränsas av sitt teoretiska ramverk, som sker i deduktion, utan den initiala 

frågeställning skapas istället oberoende av teori.32 I vårt fall sker problemdefinitionen utifrån 

våra erfarenheter av och kunskap om klädkedjorna H&M och Zara och vad vi upplever som 

ett relativt outforskat fenomen, konsumenters olika uppfattningar av dessa två företag 

beroende på land och kultur. Vidare så innebär användandet av induktion att vi vill kartlägga 

vårt problemområde och bygga upp en helhetsbild som båda är vittomspännande och 

                                                 
29 http://www.hm.com/se/hm/facts_history/shfacts.jsp 
30 Naresh K. Malhotra, David F. Birks. Marketing Research- An Applied Approach. Prentice Hall. 2003. s. 138ff 
31 Ibid, s. 138ff 
32 Ibid, s. 141 
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djuplodande, för att hjälpa oss att skapa en förståelse för problemområdet.33 Den teori vi 

använder oss av kommer inte att begränsa vår ansats, utan är bara till stöd för vårt försök att 

skapa den förståelsen. 

 

Då vi i arbetets inledning endast hade en ytlig insikt i de aspekter som berör vårt 

problemområde var det andra steget, efter den initiala problemformuleringen, att göra en 

litteraturstudie på området. Vi sökte både efter material som kunde skänka oss en djupare 

kunskapsgrund att bygga arbetet på, samt mer konkreta verktyg som skulle kunna understödja 

vår analys.  Grundläggande marknadsföringsteori som relaterar till vårt ämne kunde vi finna i 

läroböcker. I vetenskapliga artiklar hittade vi teorier som är mer specifikt relevanta för vår 

problemformulering, då författarna av dessa har studerat specifika fenomen och inte håller sig 

på en lika generell nivå som läroböckerna. Vi sökte även efter uppsatser och avhandlingar 

som behandlat frågeställningar som liknar vår. Från de uppsatser och avhandlingar som 

behandlat Zara och H&M, samt från nyhetsartiklar och företagens egna hemsidor hämtade vi 

bakgrundsfakta om företagen. 

 

För att uppnå den djupa och breda utforskning som induktion kräver av ett, som redan nämnts, 

subjektivt, komplext och därigenom svårkvantifierat ämne, är just kvantitativa 

undersökningsmetoder mindre lämpliga och de kvalitativa att föredra. Kvantitativa 

undersökningar är bättre lämpade för forskare som använder sig av det positivistiska 

perspektivet, då dessa gör det möjligt att i stor skala genomföra kontrollerade och objektiva 

experiment som sedan kan ligga till grund för generaliserande teorier.34 Försöker man som vi 

uppnå en djupare förståelse, snarare än ett kvantitativt mätresultat, lämpar det sig bättre med 

en kvalitativ undersökning. Denna form av undersökning är, enligt Patton bra när man vill 

komma åt information som för respondenterna kan vara omedveten eller svår att artikulera, 

för att fånga komplexa fenomen och skapa en rik helhetsbild av det undersökta området.35 

 

Intervjuer 

 
Vi har valt att utforma vår undersökning så att respondenter från både H&M:s och Zaras 

hemländer, Sverige och Spanien, deltar i vår kvalitativa undersökning. Då avståndet, som 

                                                 
33 Ibid, s. 141 
34 Michael Q Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods,.Sage Publications 2002. s. 14 
35 Ibid. 
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främst är en faktor då det gäller de spanska respondenterna, gör undersökningen svår att 

administrera, ansåg vi att fokusgrupper, även om de är ett kraftfullt verktyg för utvinna 

kvalitativ data, vore för omständligt att arrangera. Istället valde vi att göra en serie personliga 

intervjuer.  

 

Intervjuer är väl lämpade som verktyg i en kvalitativ undersökning. Varje respondent får 

odelad uppmärksamhet, under en längre tid, vilket tillsammans med intervjuteknikens flexibla 

och ostrukturerade natur gör det möjligt att samla in rik data. Intervjuaren har en intervjumall 

att följa, med alla frågor som bör behandlas av respondenten, men har friheten att efter 

omständigheterna omformulera frågorna och lägga till uppföljningsfrågor. Samtidigt innebär 

detta också att det är av stor betydelse att intervjuaren har kompetensen att anpassa intervjun 

efter respondenten och ställa rätt frågor.36 

 

Avståndet till respondenterna i Spanien, tillsammans med det faktum att Sveriges enda Zara-

butik finns i Stockholm, vilket gjorde svenska respondenter från just Stockholmsområdet mest 

intressanta, utgjorde ett logistiskt problem. Vi valde därför att göra intervjuerna över telefon 

istället för att hålla personliga intervjuer. I kvantitativa undersökningar anses det vara en 

fördel med telefonintervjuer, som både sparar tid och ger fördelarna av direkt kontakt mellan 

intervjuare och respondent och därmed skapar en möjligheten att ge extra förklaringar.37 

Dessa fördelar ska dock ses i förhållande till traditionella enkätundersökningar. Att göra 

kvalitativa intervjuer över telefon gör det möjligt att intervjua respondenter över stora avstånd, 

men intervjuaren går samtidigt miste om den personliga kontakten med respondenten. 

Observation av kroppsspråk kan ibland vara en värdefull extra informationskälla. Vidare kan 

det vara svårare att motivera respondenter att ställa upp på eller fullfölja intervjuer som är av 

den längd som djupare intervjuer kan anta, ofta över en halvtimme, över telefon. 

 

För att ta fram respondenter för intervjuerna har vi använt oss av "judgement sampling", vilket 

innebär att vi som undersökare sätter upp ett antal kriterier vi anser respondenterna bör 

uppfylla för att vara lämpliga för undersökningen.38 Då vi vill undersöka respondenternas 

uppfattningar om Zara och H&M, ansåg vi det av essens att alla respondenter var familjära 

med de två klädkedjorna. Vidare skulle hälften av respondenterna vara bosatta i Spanien, och 

                                                 
36 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, 1999. s. 136 
37 Naresh K. Malhotra, David F. Birks. Marketing Research- An Applied Approach. Prentice Hall. 2003. s. 226 
38 Michael Q Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods,.Sage Publications 2002. s. 230 
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hälften i Sverige. Dessa relativt breda kriterier medförde att åldersbredden bland 

respondenterna blev begränsad, och att kvinnor är överrepresenterade bland de intervjuade. 

Dock är inte avsikten med en kvalitativ undersökning av det slag vi genomför, att skapa 

statistiskt hållbara och generaliserbara slutsatser. Judgemental sampling är en typ av "non-

probability sampling", en urvalsteknik som inte har som mål att skapa ett representativt 

urval.39 Därmed inte sagt att en undersökning baserad på judgemental sampling inte kan 

hjälpa oss att få en uppfattning om hur en större population skulle kunna se ut. 

 

Inför intervjuerna sammanställde vi en intervjumall som skulle tjäna som vägledning för 

intervjuaren (bilaga 2). Utifrån den initiala förståelse vi hade för problemområdet strävade vi 

efter att skapa en mall som skulle kunna ge oss en så rik bild av respondenternas uppfattningar 

som möjligt. Först, genom att be respondenterna att associera fritt, ville vi få en uppfattning 

om olika bilder av H&M och Zara, för att sedan punktvis undersöka hur respondenterna ser på 

olika image-skapande faktorer, som till exempel kläderna, reklam och butiker. För att bredda 

intervjuresultatet och öka vår helhetsförståelse inkluderade vi också ett avsnitt där 

respondenterna får beskriva vänners bilder av klädkedjorna, och vilka de tror handlar hos 

dem. Med tanke på att intervjuerna skulle utföras över telefon var vi försiktiga med att göra 

intervjumallen alltför tidskrävande. 

 

Som nämnts ovan genomfördes intervjuerna sedan över telefon. Samtliga respondenter 

intervjuades i sitt hem, vilket vi tror kan ha mildrat den negativa effekten av en utdragen 

intervju över telefon, då vi anser att hemsituationen för många skapar en lugnare och tryggare 

atmosfär för intervjun. Intervjuerna tog snitt en halvtimme i anspråk, och fem respondenter 

intervjuades i vardera land, alltså totalt tio respondenter. Fem respondenter i ett land ansåg vi 

vara tillräckligt för att vi ska få ut ett gott resultat. Utifrån den information respondenterna har 

bidragit med håller vi det för sannolikt att ytterligare respondenter inte skulle tillföra något 

substantiellt. Respondenternas svar och kommentarer nedtecknades under intervjuns gång för 

senare analys. 

 

För att komplettera den information vi samlat in via sekundärkällor om de två företagen i 

fråga, utformade vi även ett kort frågeformulär för Zara och H&M (bilaga 1). Syftet med 

dessa frågor var att ge oss en kompletterande bild av företagens verksamhet, inte att inhämta 

                                                 
39 Ibid. 
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rik empirisk information. På Zara i Stockholm hänvisade de till kontoret i Köpenhamn, som i 

sin tur hänvisade till Zaras internationella hemsida på Internet. Våra förfrågningar via email 

möttes dock tyvärr av en vägran från Zaras sida att lämna ut information. När det gäller H&M 

så kunde vi genomföra en telefonintervju med butikschefen för H&Ms butik på 

shoppingcentret Nova i Lund och en emailintervju med en information- och pressansvarig på 

H&Ms huvudkontor i Stockholm. 

 

Bearbetning av empiri 

 
När respondentintervjuerna var slutförda påbörjades en intensiv bearbetning av det empiriska 

råmaterial som de nedtecknade intervjuerna utgjorde. Detta arbete utfördes i en process som 

omfattade fyra steg: 

 

1. Sammanställning av råmaterial 

2. Tematisk uppdelning 

3. Kategorisering och abstrahering 

4. Analys och tolkning 

 

Sammanställning av råmaterial 
 

Det inledande steget i empiribearbetning var att skapa en överblick av intervjusvaren från de 

båda länderna. Därför skapade vi en sammanställning av respondenternas svar i enlighet med 

intervjumallens disposition. I sammanställningen grupperades respondenterna efter 

nationalitet för att underlätta identifieringen av särdrag inom den spanska respektive den 

svenska respondentgruppen.  

 

Tematisk uppdelning 
 

Den nationsvisa sammanställningen av intervjusvaren gav en förbättrade bild av 

respondenternas uppfattningar om H&M och Zara. Ett flertal av intervjumallens 

frågeställningar överlappande dock varandra varför vi beslutades oss för att gruppera 

respondenternas svar i ett antal tematiska kategorier. Dessa reflekterade på ett bättre sätt 

respondenternas åsikter om enskilda aspekter av fallföretagen och deras produkter. För att 
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minimera riskerna för intersubjektivitetsproblem utarbetade uppsatsen tre författare enskilt var 

sitt kategoriseringsförslag. Resultatet av detta arbete var relativt samstämmigt och utmynnade 

i följande teman:     

 

• Uppfattade skillnader mellan H&M och Zara 

• Preferenser 

• Prioritet och vanor vid klädinköp 

• Butiksimage 

• Kläder 

• Reklam 

 

Av dessa sex kategorier ger de två förstnämnda en mer översiktlig bild av respondenternas 

uppfattning av H&M och Zara. De sista fyra är däremot fokuserade på faktorer som kan 

förklara skillnader och likheter mellan de båda respondentgrupperna.    

 

Kategorisering och abstrahering  
 

Syften med den tredje fasen i empiribehandlingsprocessen var att kategorisera 

respondenternas åsikter, d.v.s. att samla liknande observationer under en gemensam 

beteckning. Därefter genomförde vi en abstrahering, där respondenternas uttalanden samlades 

under mer abstrakta paraplybegrepp. Detta skedde induktivt, då vi inte hade några begrepp 

från tidigare vetenskapliga arbeten att utgå ifrån. Vi var därför tvungna att skapa vår egen 

begreppsflora. Återigen utförde vi detta arbete enskilt, för att förbättra trovärdigheten, och 

sammanställde därefter materialet.   

 

Analys och tolkning 
 

I den avslutande fasen jämförde vi de spanska och svenska respondentgrupperna i syfte att 

identifiera såväl liknande och som avvikande svarsmönster mellan och inom de båda 

grupperna. Dessa fynd tolkades och analyserades därefter genom att vi försökte knyta dem till 

befintliga teorier. Med utgångspunkt i dessa tolkningar sammanställde vi till slut vår analys i 

ett antal tematiskt uppdelade slutsatser.   
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Källkritik 

 

Vi har hämtat information för vår undersökning från både empiriska och litterära källor och 

skulle vilja belysa det kritiska förhållningssätt man bör ha till den information de har bidragit 

med. Omständigheter kring insamlingen av informationen och egenskaper hos källorna är 

faktorer som vi måste beakta i det fortsatta användandet av vår information. 

 

Litteratur 

 
Som vi beskrivit ovan i metodkapitlet har vi sökt sekundärdata i en mängd olika form av 

litteratur, inkluderande sådan som enbart är publicerad på Internet. De marknadsföringsteorier 

som rör generella fenomen, till exempel innovationsadoption, är relativt allmänt kända och är 

dessutom utformade på ett abstrakt plan, utan förankring i ett särskilt målområde, som mer 

specialinriktade artiklar kan ha. Nämnda faktorer gör att litteratur av läroboksslag på ett 

lättillgängligt sätt ger oss den information vi behöver. Läroböcker har också de fördelarna att 

de utsatts för grundlig och oberoende granskning innan publicering och de har oftast funnit på 

marknaden ett tag, vilket borgar för att den information de presenterar har hunnit utsättas för 

än mer granskning. Förvisso kan en del läroböcker och de teorier de tar upp som en följd vara 

aningen föråldrade, men samtidigt så utsätts många av dessa läroböcker för kontinuerlig 

revidering för att de ska hålla jämna steg med utvecklingen i ämnet. 

 

Mot den bakgrund läroböckerna ger oss, kan vetenskapliga artiklar, uppsatser och 

avhandlingar bidra med teori som är mer specifikt fokuserad på vårt valda ämne. Även dessa 

utmärks av att ett essentiellt kriterium för att en artikel ska publiceras i en vetenskaplig journal 

är att den har utsatts för oberoende granskning, vilket ökar pålitligheten i dess innehåll. Det 

faktum att de artiklar vi använder oss av är mer direkt relaterade till vår undersökning än vad 

läroböckerna är, gör även att det är lättare att göra en felfri applicering av teorin de presenterar 

på vårt problemområde. Fler artiklar än läroböcker publiceras, vilket ökar sannolikheten att 

finna aktuell information i vetenskapliga artiklar, men samtidigt är det förmodligen inte lika 

vanligt att en specifik artikel revideras på samma sätt som läroböcker görs, även om det 

förekommer. 

 

Vi har även använt oss av vanliga nyhetsartiklar. Dessa, tillsammans med Zaras och H&Ms 

officiella hemsidor, har utgjort basen för insamlandet av fakta om företagen. Problemet med 
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material som publiceras på Internet är många. Det kan vara svårt att se vilken datum 

materialet är från, vem som är författare, vem som är utgivare och huruvida informationen är 

sann, äkta och seriös eller inte. Vidare kan det försvåra för den som vill forska vidare med 

utgångspunkt från vår undersökning, då information på Internet ofta flyttas, försvinner och 

ändras på ett svårförutsägbart sätt. För att undvika dessa problem har vi hållit oss till artiklar 

från etablerade nyhetstidningar, till exempel Business Week och The Economist, samt tagit 

övrig information från företagens officiella hemsidor, som man får förutsätta innehåller 

information som de har godkänt. 

 

Slutligen är det av intresse att påpeka att all information vi inhämtat är skriven av författare 

som oundvikligen har gjort en tolkning av det fenomen han eller hon haft för avsikt att 

beskriva. Vi gör i vår tur gjort ännu en tolkning då vi läser det författaren skrivit i vår strävan 

att tillgodogöra oss kunskap som vi kan använda i vår undersökning. 

 

Intervjuer 

 
Även om samtliga författare av den här uppsatsen har genomfört intervjuer tidigare är vi långt 

ifrån experter. Att hålla en längre intervju ställer stora krav på intervjuaren för att intervjun 

ska ge båda riklig och användbar information. Till exempel måste frågorna formuleras och 

förklaras på ett sätt som passar respondenten för att man ska få relevanta svar, och rätt 

följdfrågor måste ställas för att svaren ska bli så informationsrika som möjligt. Vidare är det 

lätt att som intervjuare låta sig påverkas av utfallet i tidigare intervjuer när man ställer sina 

frågor. De problem och ämnen som andra respondenter tagit upp kan leda intervjuaren att 

skapa sig en förutfattad mening om vad som är viktigt att behandla i intervjun, vilket gör att 

intervjuerna inte blir så oberoende av varandra som de borde vara. Vi förberedde 

intervjutillfällena noga och vi anser att vi fick ut ett bra empiriskt material, men det är möjligt 

att det skulle kunna ha blivit ännu bättre om vi haft mer praktisk erfarenhet av långa 

djupintervjuer. 

 

Mer praktisk erfarenhet skulle även ha varit till nytta vid analysen av det empiriska materialet, 

som till följd av materialets ostrukturerade karaktär var komplicerad. Vi utförde analysen väl 

införstådda med vår metodteori, men övning och vana underlättar säkerligen ett riktigt 

effektivt analysarbete. Även om analysen genomfördes på ett teoretiskt riktigt sätt medför det 

inte per automatik att vårt tillvägagångssätt var helt felfritt. Praktisk erfarenhet förändrar dock 
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inte det faktum att intervjuer är högst subjektiva, sett både från respondentens och 

intervjuarens perspektiv. I slutändan är det upp till oss som författare att applicera vår 

subjektiva tolkning på de redan subjektiva svar respondenterna gett oss. Det blir alltså svårt 

att som undersökare förhålla sig objektiv i undersökningen, men det är, som vi nämnt tidigare, 

ett naturligt drag hos det interpretivistiska forskningsperspektiv vi använder oss av i den här 

undersökningen. 

 

Validitet och reliabilitet 

 
I en empirisk undersökning, som den vi gör, är det viktigt att adressera begreppen validitet 

och reliabilitet. Vi anser att dessa begrepp främst är knutna till kvantitativa 

undersökningsmetoder, och att man i en kvalitativ undersökning som vår bör ha en något 

annorlunda syn på den roll validitet och reliabilitet spelar. 

 

Vi hämtar definitioner för de två begreppen från Chisnall. Med validitet menas i vilken 

utsträckning ens undersökningsmetoder mäter vad man avser mäta. Reliabilitet, å andra sidan, 

anger hur väl det går att upprepa samma resultat givet att omständigheterna för 

undersökningen är de samma. Chisnall formulerar sambandet mellan validitet och reliabilitet 

som så, att reliabilitet är nödvändigt för att uppnå validitet, men hög reliabilitet räcker inte 

enbart för att skapa hög validitet.40  

 

I en kvalitativ undersökning är det dock så, att själv poängen med den kvalitativa metoden är 

att undersökaren med hjälp av interaktion med det undersökta fenomenet och ett tolkande 

analyssätt, ska kunna skapa förståelse för problem som är svåra att angripa med kvantitativa 

metoder. Detta gör att en annan forskare som gör om samma undersökning förmodligen inte 

kommer att få samma resultat, då denne kommer att tolka fenomenet på sitt eget sätt. Alltså 

blir reliabiliteten i resultaten försumbar. Detta anser vi inte betyder att undersökningens 

resultat är oanvändbart, tvärtom så är det en styrka att olika forskare får olika resultat, för så 

länge undersökningen är väldokumenterad och det framgår att resultaten inte bör 

generaliseras, så kommer varje forskare som upprepar undersökningen att lägga ytterligare en 

kompletterande bit till en helhetsförståelse av problemet. 

 

                                                 
40 Chisnall, P, Marketing Research, McGraw-Hill 2001, s 38-39 
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Som Chisnall uttrycker får vi ingen validitet i undersökningen om vi inte har reliabilitet.41 Det 

påståendet tycker vi stämmer när det gäller just kvantitativa undersökningar, vars resultat ska 

kunna skapa generella slutsatser, och därför måste gå att återupprepa för att det ska gå att se 

att mätningen har gått rätt till. I en kvantitativ undersökning är det, i enlighet med definitionen 

av validitetsbegreppet ovan, avgörande att de mätinstrument som används i undersökningen 

mäter det som avses, på rätt sätt. I en kvalitativ undersökning är det forskaren, inte 

mätinstrumentet, som interagerar med det undersökta fenomenet, och motsvarande krav bör 

då ställas på forskaren. Patton uttrycker det som att "i en kvalitativ undersökning är det 

forskaren som är instrumentet".42 

 

Det viktiga för att uppnå trovärdiga resultat i kvalitativa studier är forskarens tillvägagångssätt 

i användandet av den kvalitativa metoden. I den här undersökningen ämnar vi skapa förståelse 

för konsumenters personliga uppfattningar, något som är svårt att mäta och samla information 

om. För att åstadkomma detta har vi skaffat oss en grundlig kunskap om den metod vi avser 

använda, den kvalitativa intervjun, en metod som är till just för att samla in djup och svårtmätt 

information från respondenter. Som vi tidigare diskuterat skulle mer praktisk erfarenhet av 

den här typen av intervjuer varit fördelaktigt, men vi anser ändå att vi utifrån 

omständigheterna säkerställt högsta möjliga validitet i vår undersökning. 

 

                                                 
41 Ibid, s 38. 
42 Michael Q Patton, Qualitative Research & Evaluation Methods  Sage Publications 2002. s 14 
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Teori 
 

I detta avsnitt presenteras den marknadsföringsteori vi har använt oss av i vårt arbete. Dels 

bildar dessa teorier en teoretisk bakgrund och kontext åt uppsatsens problemområde, dels 

tjänar de som stöd och ramverk för vår analys av det empiriska material vi samlar in. Då syftet 

med teoripresentationen är att ge läsaren en bättre förståelse för vårt arbete, och inte att vara 

en allomfattande referenskälla, återges teorierna här i kondenserad form. De olika 

teoriområden vi har hämtat stöd från är: 

• Marknadsföringsteori ur ett företagsperspektiv, till exempel de 4 P:na och branding, 

som vi anser vara intressant då denna teori tar upp faktorer hos företagen som kan 

bidra till de skillnader konsumenterna upplever finns eller inte finns mellan 

klädkedjorna. 

• Konsumentpsykologisk teori, till exempel self-concept och schema-teori, som vi 

tycker ökar förståelsen för de psykologiska processer hos konsumenterna som 

påverkar hur företagen och deras marknadsföringsstrategier upplevs, och image 

skapas. 

• Kulturrelaterad teori, främst Hofstedes forskning, som försöker förklara den effekt 

kulturskillnader får på konsumentbeteende, vilket är relevant då vi ämnar jämföra två 

länder med olika kulturer. 

 

Målmarknadsföring 

 
Kotler et al beskriver fenomenet segmentering. Segmentering innebär att företag delar upp 

konsumentmarknaden i syfte att differentiera sin produkt i linje med olika konsumentgruppers 

intresse och efterfrågan. Utgångspunkten för segmenteringen är att företaget inte kan attrahera 

hela marknaden utan gör klokast i att endast koncentrera sig på vissa delar av denna. 

Konsumentmarknadssegmenteringen sker enligt uppdelning i geografiska, demografiska, 

psykografiska och beteenderelaterade variabler. Dessa variabler kan sedan i sin tur delas upp i 

exempelvis regioner, ålder, kön, livsstil, köplojalitet etc. Oftast använder ett företag ett flertal 

av variablerna i kombination, för att på så sätt skaffa sig den bästa marknadsstrukturen.43  

 

                                                 
43 G Armstrong & P Kotler, "Marketing – an introduction", Prentice Hall. 2000, s 379ff 
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När företaget har identifierat möjliga segment på sin marknad, återstår att utvärdera vilka 

segment som är mest attraktiva samt hur många segment företaget ska inrikta sig på. I dessa 

val vägleds företaget av vilken/vilka segment som ger företaget flest och/eller bäst 

konkurrensfördelar i förhållande till liknande företag på samma marknad. Vidare söker 

företaget bestämma och skapa en position på marknaden. En konkurrensfördel innebär att 

företaget får en styrka i förhållande till sina konkurrenter medan företagets position avgör hur 

konsumenterna uppfattar företagets produkt i förhållande till konkurrenternas produkter. En 

bra position kännetecknas bl a att den är av betydelse för konsumenten, att den är svår att 

kopiera, att den är kommunicerbar och vinstgivande samt att företaget har de ekonomiska 

medel som behövs för att åstadkomma och behålla positionen. Det sista steget i 

målmarknadsföringen är att kommunicera företagets affärsidé och att genomföra denna i linje 

med företagets mål.44 

 

Varumärke 

 
Mats Urde har utvecklar varumärkesteori på ett insiktsfullt sätt i sin bok Märkesorientering. 

Han säger att ett varumärke kan vara av stor vikt för ett företags möjligheter ute på 

världsmarknaden. Varumärket synliggör företaget och dess produkter och ligger till grund för 

relationen mellan organisationen och med dennes omvärld. I konsumenternas minne verkar 

varumärket som en koppling mellan företaget och konsumenterna och ger en möjlighet till 

fortsatt utveckling. Varumärkets värde är i hög grad en spegling av relationer som bland annat 

kan skapa förutsättningar för en högre stabilitet, högre marginaler och en effektivare 

marknadsföring. En ytterligare positiv faktor för ett varumärke är att märkeslojalitet, eller 

märkesrelation, fungerar som ett skydd mot imitation och konkurrens. I kundernas 

medvetande upplevs varumärket som något värdefullt och unikt.45 

 

Ett varumärke är inte bara ett namn eller en bra slogan med en snygg logga. Det har en 

distinktiv identitet med ett bestående och trovärdigt löfte om ett visst värde.  Om företag ska 

ha en möjlighet att lyckas globalt med sitt varumärkesbyggande är det viktigt att 

marknadsstrategerna tänker och agerar globalt såväl som lokalt. Det är nödvändigt för 

marknadsfolket på företagen att ge sig ut på fältet, ut i världen och kommunicera med sina 

kunder. De måste försöka att förstå vad kunderna tänker på och vara kapabla att dela med sig 

                                                 
44 Ibid, s 108 
45 Mats Urde, “Märkesorientering”,, Lund University Press, 1997,  s 24 
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av dessa erfarenheter med sin ledning så att ledningen har god och aktuell information att fatta  

beslut utifrån.46 

 

De alltmer minskande produktskillnaderna, ökande mediakostnader samt den fortlöpande 

marknadsorganisationen är allmänna moderna trender som ställer höga krav till ett medvetet 

förhållningssätt till varumärken. Dessa nya förutsättningar innebär att sannolikheten att träda 

in på nya marknader och lansera ett nytt varumärke är låg och kostnaden oftast hög. Det redan 

etablerade varumärkena utgör ett effektivt inträdeshinder. Alltså är fördelen med att vara först 

påtaglig då det finns god tid att arbeta in ett varumärke på marknaden.47 

 

Situationen i världen i dag med de omvälvande marknads- och konkurrensförutsättningarna 

försvårar den långsiktiga märkesutvecklingen. Samtidigt finns det ett allt större behov inom 

företagen att skapa bestående konkurrensfördelar. En unik faktor med varumärken är att de 

som resurser kan öka i värde genom användning. Märkesutvidgning, produktlinjeförlängning, 

insatsvarumärkning och märkeslicensiering är ett par exempel på olika metoder som samtidigt 

kan utveckla varumärket samt öka dess värde för företaget och dess kunder. I motsats till de 

flesta tillgångar förbrukas inte ett varumärke på samma sätt. Varumärket kan bibehålla sin 

relevans och sin aktualitet för företaget och kunderna genom en ständig utveckling av sin 

märkesidentitet. Genom att använda sig av märket och investeringarna i varumärkena skapar 

och befäster ett företag sin position på marknaden samt i kundernas medvetande. Vad som är 

viktigt att tänka på, är att i princip skapar och legitimerar ett företag sin existens genom att 

utveckla varumärken som upplevs av konsumenterna som värdefulla och unika.48 

 

Varumärket är företagets utgångspunkt i interaktionen med sina befintliga och potentiella 

kunder. Om man utgår från varumärkena blir det ett uttryck för ett förhållningssätt. Detta sätt 

att förhålla sig till varumärken inom ett företag innebär att en specifik resurs placeras i fokus 

för de strategiska resurserna ett företag innehar. Verksamheten inriktas på att skapa, utveckla 

och skydda sina varumärken som viktiga strategiska resurser för att försöka vinna 

konkurrensfördelar. Idealt upplevs märkesidentiteten som både värdefull och unik för 

                                                 
46 William Briggs, “Global Branding”, Communication World, Feb-Mar, 2001 
47 Mats Urde, “Märkesorientering”,, Lund University Press, 1997,  s 25 
48 Ibid, s 26 



 27 

kunderna och kan bli svår för konkurrenterna att ta efter. På detta sätt kan varumärket bli en 

viktig och avgörande konkurrensfördel. 49 

 

De fyra P:na  

 
De 4:P:na består enligt Kotler et al av allt ett företag kan göra för att påverka efterfrågan på 

sin produkt eller tjänst. Denna teori är en av de dominanta teorierna i modern 

marknadsföring.50  Alla möjligheterna delas upp i fyra grupper som brukar kallas för de 4:a 

P:na. 

• Produkt: Innebär det totala utbudet av varor och tjänster som ett företag erbjuder 

målmarknaden. 

• Pris: Vad kunderna betalar för att få produkten. 

• Plats: Inkluderar företagsåtgärder som gör produkten tillgänglig för kunderna. 

• Promotion: Metoder som ska få kunden att köpa produkten. 

 

En effektiv marknadsföringsstrategi blandar marketing mixens olika faktorer till ett  

koordinerat program designat för att uppnå företagets marknadsföringsmål. 

Marknadsföringsmixen är företagets taktiska verktyg för ett kunna bygga en stark position på 

utvalda målmarknader.51 

 

Viktigt att notera är att de 4:a p:na representerar säljarens synvinkel av marknadsförings 

verktyg som är möjliga för att influera köparna. Från konsumentens synpunkt måste varje 

enskilt marknadsföringsverktyg leverera fördelar för konsumenten. De företag som kommer 

att lyckas är de som möter konsumentens behov ekonomiskt och smidigt med en effektiv 

kommunikation.52 

 

Butikslojalitet/image 

 

Enligt Keith E Thompson och Yat Ling Chen så är det ett välkänt faktum att fysiska faktorer 

har en signifikant roll gällande butiksimage formation. Tidigare forskning har även kunnat 

                                                 
49 Ibid, s 33 
50 G Armstrong & P Kotler, "Marketing – an introduction", Prentice Hall. 2000, s 109 
51 Ibid s 110 
52 Ibid, s 110 
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fastslå vissa länkar mellan butiksimage och konsumenters ”self-images”.53 

Butikslojalitet/butiksimage är beroende av många olika kontrollerbara faktorer. De viktigaste 

av dem är läget, den upplevda prisnivån och vilka kläder som finns i butiken. Andra viktiga 

faktorer är servicenivå samt atmosfären i butiken. Butiksläget är av central betydelse för 

konsumenterna, där närheten spelar en viktig roll för många av konsumenterna vid deras 

inköp. Om butiken ligger geografiskt avsides kan konsumenten ändå tycka att det är värt att ta 

sig till butiken om produkten är väldigt viktig för dem.54 H&M och Zara har bägge ansett att 

läget för butikerna är av yttersta vikt i deras affärsideér.55 

 

För butiksimagen spelar atmosfären en stor roll, d.v.s. hur kunden upplever en köpupplevelse 

i butiken.  I t ex fallet IKEA där allt från flaggan välkomnar dig vid entrén, genom 

smörgåsbordet som finns i restaurangen, till namnen på produkterna som är sålda i butiken – 

kopplar på något sätt till Sverige och dess image. Till IKEA:s butiker reser ofta familjer långa 

sträckor för att kunna komma och handla. Distinktionen mellan shopping och underhållning är 

progressivt bit för bit utsuddat.56
 

 

Hur konsumenten upplever atmosfär skiljer sig från konsument till konsument gällande 

samma butik. Vissa konsumenter uppskattar en mer formell strukturerat upplägg och 

valmöjligheter i en stormarknad medan andra tycker om en mer informell atmosfär med en 

mer personlig service. Det är viktigt att notera att atmosfären i en butik är beroende av hur 

produkterna är presenterade/uppställda. Många aspekter av interiörarrangemangen som hur 

hyllorna är utformade, priser, hur priserna på varorna är framställda påverkar helhetsintrycket 

för atmosfären. Även servicenivån är en betydande faktor på hur konsumenterna upplever 

butikens atmosfär och butiksimage.57  

 

Det är viktigt att de anställda i en butik eller restaurang uppvisar en god attityd samt utför ett 

gott arbete när de servar kunden. I det första mötet mellan butikspersonal och kund får kunden 

en fysisk, intellektuell och känslomässig erfarenhet av varumärket. Denna första fas är viktig 

då den ger ett bestående intryck hos konsumenten gällande vad varumärket står för.58 

                                                 
53 Keith E. Thompson & Yat Ling. Chen, "Retail store image: a means-end approach" i Journal of Marketing 
Practice, vol 4, nr 6, s. 161-173. 1998. 
54 Bernard Dubois, Understanding the Consumer, Prentice Hall. 2000, s 240 
55 www.hm.com; www.zara.com 
56 Bernard Dubois, Understanding the Consumer, Prentice Hall. 2000, s 241 
57 Ibid, s 243 
58 Bernadette Doran, “The clothes make the brand” i Brandweek, 1999. 
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Innovationsadoption och –diffusion 

 
Teori kring innovationsadoption och –diffusion fokuserar vanligen på nya produkter, ofta 

tekniska sådana. Dock är det viktigt att komma ihåg att nyhetsfaktorn beror på konsumenten, 

upplevs något som nytt, så är det nytt. Därför kan teori för hur innovationer accepteras och 

sprids hjälpa oss att förstå hur klädkedjor och deras produkter bemöts på marknader där de 

betraktas som nya, som är fallet för H&M i Spanien, och för Zara i Sverige. Enligt Hoyer och 

MacInnis finns det ett antal faktorer som påverkar en innovations adoptions och diffusion på 

en marknad: 59 

• Innovationens egenskaper: En innovation accepteras lättare om konsumenterna 

uppfattar att den har ett högt värde. Innovationens värde går i sin tur att dela upp i fördelar och 

kostnader. Upplever konsumenter att innovation erbjuder fördelar jämfört med existerande 

produkter höjer detta innovationens värde. Är kostnaden för innovationen hög, både i form av 

direkt inköpskostnad och i form av switching cost, vad det skulle kosta att byta från en 

gammal produkt till den nya, sjunker det totala värdet och acceptans och spridning försvåras. 

• Osäkerhet: Två typer av osäkerhet kan minska konsumenternas mottaglighet för en 

innovation. Det kan det finnas osäkerhet kring huruvida innovationen kommer bli standard på 

marknaden, en produkt som BetaMax-video, som inte får stöd från industrin, är inte intressant 

att köpa. Vidare kan produktens livslängd vara osäker. Något som uppfattas som en 

modefluga vill man ofta inte lägga några större pengar på, då det kommer att vara inaktuellt 

inom relativt kort tid. 

• Krav på konsumenternas inlärningsförmåga: Ställer innovationen höga krav på vad 

konsumenterna måste klara av för att använda innovationen på ett effektivt sätt minskar det 

chanserna för att innovationen sprids och accepteras. Innovationen bör vara kompatibel med 

konsumenternas värderingar, normer och beteenden. Det ska gärna gå att prova produkten 

under en tid innan man bestämmer sig för köp. Prövotiden gör det möjligt för konsumenter att 

skapa sig en personlig uppfattning och produktens för- och nackdelar. Slutligen är det viktigt 

att innovationen inte är för komplex och att det därigenom är alltför svårt att förstå 

innovationen och lära sig utnyttja den. 

• Social relevans: Konsumenter adopterar hellre en innovation som ger dem sociala 

fördelar. För detta krävs att innovationen är synlig för andra – ju större chansen är att 

                                                 
59 W.D Hoyer, D. J. MacInnis,, Consumer Behavior, 2001. s. 494-500 
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konsumenter ser andra använda innovationen, desto större är chansen att de adopterar den 

själva. Innovation måste inte bara synas, den bör även kommunicera ett socialt värde. En 

innovation som ses som socialt åtråvärt och passande skapar efterfrågan och efterapning. 

 

Konsumentens tillfredsställelse 

 
Enligt Hoyer och MacInnis är en konsuments tillfredsställelse med en produkt beroende av en 

samverkan mellan konsumentens förväntningar på produkten och produktens förmåga att 

uppfylla dessa förväntningar. Förväntningarna är de subjektiva förställningar konsumenten 

har om produkten före köpet och inte nödvändigtvis faktagrundade. Konsumentens omdöme 

av produkten, efter användning, har förvisso en objektiv, faktabaserad komponent, men den 

subjektiva komponenten, hur konsumenten personligen uppfattar produktens prestanda är mer 

utslagsgivande. Överträffas förväntningarna av produktens prestanda uppstår positiv 

diskonfirmation, konsumenten blir ”positivt överraskad”, vilket leder till tillfredsställelse. 

Lever produkten däremot inte upp till förväntningarna uppstår istället negativ 

diskonfirmation, vilket skapar missnöje. Konsumentens slutliga nivå av tillfredsställelse eller 

missnöje influeras av känslor relaterade till produkten som uppstått under köp och 

användning. Modellen visar Hoyer och MacInnis så kallade ”disconfirmation paradigm”.60 

 

 

Kategorier och scheman 

 
När en individ utsätts för stimulus kan hon bearbeta och behandla detta stimuli på två olika 

sätt. Är stimulit nytt för individen, och tillräcklig uppmärksamhet tilldelas stimulit ifråga, 

utförs en utförlig och resurskrävande analys av stimulit, där stimulits alla attribut först 

                                                 
60 Ibid, s. 282-283 
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utvärderas oberoende av varandra och därefter kombineras för att skapa en helhetsbild av 

stimulit.61 

 

Efter det första mötet med något nytt, när en individ tillgodogjort sig tillräckligt med 

information för att skapa sig en uppfattning, ett helhetsintryck, av stimulit, sker 

informationsbearbetningen med hjälp av kategorier istället. Att utföra en komplett 

attributanalys av alla stimuli vi stöter på är mentalt krävande, och det underlättar att istället 

försöka matcha ett påträffat stimulus med de kategorier vi redan har skapat och lagrat i 

minnet. Jämförelsen mellan påträffad och lagrad information går snabbare och är mer definitiv 

ju fler gemensamma drag eller faktorer som finns mellan de två. En kategori är alltså 

existerande kunskap om en viss typ av stimulus, inkluderande de kriterier som ett stimuli ska 

uppfylla för att vi ska anse att de ingår i kategorien, som används för att förenkla och snabba 

upp vår tolkning av alla de stimuli vi tar emot.62 

 

Ett schema är i sin tur, enligt Hoyer och MacInnis, en individs alla personliga associationer 

till en kategori – känslor, uppfattning och attityd, både negativa och positiva. Detta är 

intressant ur ett marknadsföringsperspektiv då de flesta konsumenter har scheman för 

varumärken, företag och produkter som påverkar deras beteende och attityder. Anser en stor 

del av ett företags kunder till exempel att företaget är hopplöst omodernt kommer företagets 

produkter, exempelvis kläder, att upplevas som mer eller mindre omoderna oavsett hur 

trendiga de kan anses vara ur en objektiv synvinkel.63 

 

Kulturteori 

Hofstede 
 
Gert Hofstede definierar kultur som "kollektiv mental programmering av människor i en 

miljö", en mental programmering som dessa människor har gemensamt och som skiljer dem 

från andra grupper, regioner eller nationer. Kulturen återfinns både i människors medvetanden 

                                                 
61 S. T. Fiske,, Schema-Triggered Affect: Applications to Social Perception, in Affect and Cognition: the 17th 
Annual Carnegie Symposium on Cognition, M. S. Clarke and S. T. Fiske, eds., Random House, New York, 
1982, s 55-87; Susan M Keavney, och Kenneth A Hunt, “Conceptualization and Operationalization of Retail 
Store Image: A Case of Rival Middle-Level Theories” i  Journal of the Academy of Marketing Science 15, s165-
176 (1992). 
62 Keavney och Hunt; S. T. Fiske, och M. A. Pavelchack, “Category-Based versus Piecemeal-Based Affective 
Responses: Developments in Schema-Triggered Affect”, i The Handbook of Motivation and Cognition: 
Foundations of Social Behavior, Guilford Press, New York, 1984. 
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och manifesterad i samhället till exempel i form av familjestrukturer, utbildningssystem, 

lagverk och styre, organisationer och konst. 64 

 

Genom empirisk studie av 40 länder har Hofstede funnit fyra faktorer som definierar nationell 

kultur: power distance, uncertainty avoidance, individualism-collectivism och masculinity-

feminitity. Med power distance menas i vilken utsträckning samhället accepterar att makten 

inte är jämt fördelad. Uncertainty avoidance är samhällets försök att motverka osäkerhet och 

tvetydighet genom formella regelverk och intolerans för avvikande idéer och beteenden. Är 

den här faktorn hög tenderar människor att arbeta hårdare, till följd av en högre nivå av oro 

och aggressivitet i samhället. Individualism och collectivism är två motpoler som reflekterar 

hur starkt knuten en individ är till gruppen, till exempel familjen eller en organisation. 

Masculinity och femininity, slutligen, är även de två motpoler som återspeglar hur maskulina 

samhällets värderingar är, där "maskulin" i sammanhanget innebär "anskaffning av pengar 

och ägodelar, och att inte bry sig om andra, livskvalitet, eller människor". Genom att jämföra 

de 4 faktorerna med varandra, samt mot en bakgrund av känd information om de olika 

länderna, går det att bygga sig en föreställning om hur de olika ländernas kulturer ser ut, grovt 

sett. Bland Hofstedes generella slutsatser märks till exempel att stor power distance, dvs ett 

väldigt hierarkiskt samhälle, går ofta ihop med collectivism, och låg power distance, ett 

relativt jämlikt samhälle, med individualism. Vidare säger han att låg power distance och 

individualism ofta utmärker rika nationer.65 

 

För den här uppsatsen är det intressant att notera att värdena för de olika kulturfaktorerna 

skiljer sig mellan Spanien och Sverige, som så (minsta värde är 0, det högsta i 

undersökningen är 100):66 

 

 Spanien Sverige 

Power Distance 57 31 

Uncertainty Avoidance 86 29 

Individualism 51 71 

Masculinity 42 5 

                                                                                                                                                         
63 W.D Hoyer, D. J. MacInnis,, Consumer Behavior, 200. s 104-109. 
64 Gert Hofstede, "Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad?", i 
Organizational Dynamics, sommar, AMACOM. 1980. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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För att förstå vad dessa siffror innebär för skillnader mellan spansk och svensk kultur kan vi 

jämföra länderna faktor-för-faktor, enligt Hofstedes beskrivning av kulturfaktorerna: 67 

• Power Distance: Spanien har en lite mer hierarkisk och formell maktstruktur – 

Sveriges är aningen jämlikare och mer öppen och informell. 

• Uncertainty Avoidance: I Spanien fästs mycket vikt vid lagar och regler. Aggression 

och känsloyttringar visas och accepteras i stor utsträckning. Man stressar och arbetar hårt. 

Nationalismen är hög. I Sverige, eftersom skillnaden mellan ländernas siffror är såpass stor, är 

omständigheterna i det närmast de omvända. Regler är mindre viktiga och bör ändras vid 

behov. Yttringar av aggressivitet och känslor ska hållas dämpade. Det dagliga livet är mer 

avslappnat och känslan av nationalism svagare. 

• Individualism: Den här faktorn förefaller inte vara särskilt utslagsgivande – Sverige är 

bara en aning mer individualistiskt, dvs individens självständighet och självstyre är viktigt. 

• Masculinity: Båda länderna har masculinity-värden på den undre halvan av skalan, 

men Sverige värde är extremt lågt. Hög feminitet, dvs ett lågt värden för maskulinitet, innebär 

jämlikhet mellan könen, filantropism och ett fokus på livskvalitet. Sverige är väldigt feminint, 

Spanien kan möjligtvis ha drag av den maskulina sidan, där könsrollerna är mer inrutade, och 

jobb, framgång och pengar är viktigast. 

 

Hofstedes parametrar i ett konsumentperspektiv 
 

Hofstedes modell är accepterad inom forskarvärlden och har därför fått stå som grund för en 

rad undersökningar. En av dessa, utförd av F Hofstede, Steenkamp och Wedel utreder bl.a. 

sambandet mellan konsumenternas nationella kultur och deras mottaglighet för nya produkter 

på marknaden. Studien visar att det finns ett positivt samband mellan konsumenternas 

mottaglighet och graden av individualism i den nationella kulturen. Det förklaras med att det i 

kollektivistiska kulturer som karaktäriseras av låg individualitet är viktigt att inte avvika allt 

för mycket från de inarbetade normerna i samhället.68 

 

                                                 
67 Ibid. 
68 Jan-Benedict E M Steenkamp; Frenkel Ter Hofstede, Mickel Wedel, “A cross-national investigation into the 
individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness” i Journal of Marketing , 1999,  vol. 63, 
nr. 2  
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Ett positivt samband konstateras även i förhållandet mellan mottaglighet för nya produkter 

och kulturens maskulinitets-värde, vilket kan härledas till det materialistiska statussökande 

som är representativt för maskulina kulturer.69  

 

Undersökning påvisar också ett negativt samband mellan mottaglighet för nya produkter och 

en hög grad av uncertainty avoidance. Detta förklaras av att nya produkter och märken 

upplevs som riskabla då deras prestanda och kvalité är okänd.70  

 

Kultur och konsumtion 

 

Marieke de Mooij har lagt har lagt fram teorin att när människors inkomst och levnadsvillkor 

stabiliseras globalt sett, och de får pengar över till sånt som inte är livsnödvändigt, förstärks 

den kulturella prägeln i deras konsumtion. Detta faktum, hävdar hon, står i motsatts till det 

traditionella ekonomiska synsättet, att med lika ekonomiska förhållanden kommer lika 

konsumtionsmönster. de Mooij använder sig av Hofstedes kulturella faktorer och säger att 

nationella skillnader i dessa faktorer väl avspeglas i deras konsumenters konsumtion. För att 

demonstrera att det är som hon säger, att med ökad inkomst minskar pengars betydelse och 

kulturens inverkar ökar, gör hon en analys med hjälp av BNP/capita och Hofstedes faktorer.71 

  

Med hjälp av korrelation och regression visar de Mooij hur inkomst och kultur påverkar 

konsumtion och ägande för ett antal olika produktkategorier. För att citera, så kommer hon till 

slutsatsen att "när människor har mer eller mindre tillräckligt av allt, kommer de att spendera 

sin växande inkomst på det som bäst passar deras värderingsmönster". Som exempel nämner 

hon att "amerikaner köper mer bilar, holländare köper fler luxuösa husvagnar och spanjorerna 

kommer att äta ute ännu mer än de gör nu".72 

 

För att finna ett komplement till den traditionella kulturteorin, som utgår från perspektivet att 

individen påverkas utifrån av den omgivande kulturen, undersöker Parker och Tavassoli hur 

en människas fysiska omgivning kan förklara kulturella värderingar och mönster. Genom att 

                                                 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Marieke de Mooij, "The future is predictable for international marketers: Converging incomes lead to 
diverging consumer behaviour" i International Marketing Review, vol 17, nr 2, 2000 s 103-113 
72 Ibid 
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jämföra globala data för värme och solljus med data för konsumentbeteende försöker de 

förklara detta beteende med hjälp av de medicinska effekter klimatet har på människans 

biologiska mekanismer. Parker och Tavassoli lägger fram en miljöbaserad förklaring till fyra 

olika aspekter av konsumentbeteende: upplevda känslor, uttryckta känslor, risktagning och 

impulsivitet. Deras slutsatser är som följer:73 

• Upplevda känslor: Dessa känslor, en persons sinnestämning, är knutna till 

säsongsmässiga känslovariationer, variationer som ökar i amplitud ju närmare 

polarena man kommer. En individ med negativ sinnestämning konsumerar gärna för 

att förbättra sin sinnestämning och är benägen att ta höga risker för att få god 

avkastning på köpet i form av förhöjd sinnestämning. En person med god 

sinnestämning är i kontrast mindre riskbenägen då denna har som mål att behålla sitt 

goda humör och har mer att förlora. 

• Uttryckta känslor: Känslomässiga uttryck är större i varmare klimat, med mindre 

säsongsvariation, närmare ekvatorn än mot polerna. Enligt samma mönster ökar också 

människors sensoriska känslighet, vilket alltså ökar stimulis stimulanspotential, och 

innebär att konsumenter behöver "mindre kvantitet eller intensitet av en känslomässig 

produkt för att för att nå en viss nyttonivå". 

• Risktagning: Människor kalla klimat som får mindre solljus har ett större behov av 

stimulerande risktagning. 

• Impulsivitet: I områden med mindre solljus är blir konsumenter som en följd mindre 

hämmade och därför mer impulsiva. Detta ökar i sin tur antalet impulsköp i handeln. 

 

Self-Concept 

 
En individs self-concept är "summan av individens tankar och känslor som kan hänföras till 

en syn på sig själv som objekt", en bild som individen har av vem han eller hon är.74 Den här 

bilden är en komplex sammanfogning av flera delar – hur man upplever att man är, actual self, 

hur man skulle vilja vara, ideal self, och motsvarande med relation till andra, dvs actual 

respektive ideal self to others. Ens kropp och utseende, ens känsla av maskulinitet eller 

                                                 
73 Phillip M Parker, Nader T Tavassoli, "Homeostasis and consumer behavior across cultures" i International 
Journal of Research in Marketing, vol 17, nr 1, 2000, s 33-53 
74 Författare okänd, (2004).“The self-concept in consumer research”. Artikelkompendium 1.nr 48, FEK 531 
Lunds universitet 
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femininitet, samt både faktiskt och psykologisk ålder bidrar alla till att forma individens self-

concept.75 

 

Konsumenters self-concept kan hjälpa oss förstå deras beteende. Kanske köper de en produkt 

för att överbrygga gapet mellan upplevd och önskad självbild, eller för att produkten bekräftar 

den självbild de redan har. Det symboliska värde produkter får från samhället, specifika 

situationer eller olika individer gör att de ägodelar en person har kan sägas utgöra en 

förlängning av hennes självbild, ett extended self. Bland människors viktigaste ägodelar är 

bostäder, bilar, och kläder. För att en produkt ska få ett symbolvärde är det viktigt att 

produkten kan kommunicera ägarens självbild till andra. Produkten måste vara synlig utåt, till 

att börja med. Vidare får den inte vara lika för alla, för att det ska kommunicera något att man 

äger produkten, måste den till exempel finnas i olika utföranden, eller endast anskaffningsbara 

för vissa. Slutligen bör produkten vara allmänt knuten till en viss sorts ägare. Dyra sportbilar 

är ett bra exempel, då de flesta förmodligen har någon form av stereotyp-bild av en Ferrari-

ägare.76 

 

Den grad till vilken en individ sätter vikt vid sina ägodelar och det extended self de skapar 

beror hur materialistisk hon är. För en väldigt materialistisk person har ägodelarna "en central 

plats i personens liv och är de största källorna till tillfredsställelse och missnöje".77 

 

Ursprungsland och etnocentrism  

 
Begreppet ursprungsland är brett och kan definieras på en rad olika sätt. Han and Terpstras 

definition anger ursprungslandet som det land där tillverkning och/eller montering av 

produkten sker.78 Denna definition medför dock praktiska problem i en globaliserad värld, där 

tillverkningen kan var spridd i flera olika länder. Johansson et al. väljer därför att definiera 

ursprungslandet som platsen för huvudkontorets eller varumärkets hemvist.79 

                                                 
75 Bernard Dubois, Understanding the Consumer, Prentice Hall. 2000, s 45-50 
76 Ibid, s45-50; Russel W. Belk, Kenneth D. Bahn, Robert N. Mayer, “Developmental Recognition of 
Consumption Symbolism” i Journal of Consumer Research, Vol 9 (June 1982), s4-17; Rebecca H. Holman, 
“Product as Communication: A Fresh Appraisal of a Venerable Topic”, i Review of Marketing, Ben M Enis and 
Kenneth J. Roering, eds. (Chicago: American Marketing Association, 1981), s106-119. 
77 Russel Belk, “Materialism, Trait Aspects of Living in the Material World” i Journal of Consumer Research, 
Vol 12 (December 1985), s 265-280. 
78 Min C. Han, Vern Terpsta, ”Country-Of-Origin Effects For Uni-National And Bi-National” i Journal of 
International Business Studies, 1988, vol 19, nr 2, s. 235-256 
79 J. K. Johansson, S.P. Douglas & I Nonaka, "Assessing the impact of country of origin on product evaluations: 
a new methodological perspective" i Journal of Marketing Research, Vol. 22, 1985, s. 388-96 
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I en ambitiös litteraturstudie sammanfattar Al-Sulaiti och Baker de senaste 40 årets forskning 

inom området, genom att konstatera att forskning är relativt samstämmig på flera punkter. 80 

Bland annat konstateras att ursprungsland spelar en viktigt roll för hur konsumenterna 

utvärderar en vara, och då främst dess kvalité, som tenderar till att skattas högre då 

tillverkningen sker i ett land med hög industriell utveckling81. Ursprungslandets vikt när 

konsumenterna bedömer produkter minskar dock kraftigt när även andra faktorer vägs in i 

bedömningen.82  

 

För vår studie är etnocentrismbegreppet intressant. Etnocentrism innebär att konsumenterna 

sätter större värde och tilltro till produkter från det egna landet, än motsvarande produkter från 

andra länder.83 Dessa tendenser har konstaterats i flera olika länder, däribland i Spanien.84 

Som vi redogjorde för i kapitlet Problemformuleringen och tidigare forskning visar Bailey 

och Gutierrez de Pineres att graden av etnocentrism är förhållandevis lägre hos konsumenter 

som är  äldre, välutbildade och/eller höginkomsttagare.85   . 

 

                                                 
80 Khalid  I, Al-Sulaiti I ; Michal J, Baker, “Country of origin effects: a literature review”, Marketing Intelligence 
& Planning, 1998, vol 16, nr 3, s. 150-199 
81 Janet Khachaturian och  Michelle Morganosky, “Quality Perceptions by Country of Origin” i International 
Journal of Retail & Distribution Management, 1990, vol 18, nr 5, s. 21-31 
82 Ishmael P., Akaah & Attila Yaprak “Assessing the influence of country of origin on product evaluations: An 
application of conjoint methodology” i Journal of International Consumer Marketing, 1993, vol 5, nr 2, s. 39-54 
83  Khalid  I, Al-Sulaiti I ; Michal J, Baker, “Country of origin effects: a literature review”, Marketing 
Intelligence & Planning, 1998, vol 16, nr 3, s. 150-199 
84 Peris et al.“Aspects of Anglo-Spanish perceptions and product preferences arising from ‘country of origin’ 
image” i Journal of Advertising, 1993, vol. 12, nr 2, s. 131-143 
85 William, Bailey & Sheila, Amin, Gutierrez de Pineres, “Country of origin attitudes in Mexico: The 
malinchismo effect” i Journal of International Consumer Marketing, 1997, vol 9, nr 3, s. 25-41  
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Empiri och analys 

 

Upplevda skillnader mellan H&M och Zara 

 

”Värsta konkurrenten nu på H&M;s hemmaplan”86 är en av de många rubriker som figurerade 

i den svenska pressen i samband med invigningen av Zaras butik i Stockholm. Rubriken visar 

att media ofta framställer Zara och H&M som två företag vars likheter i affärskoncepten gör 

dem till renodlade konkurrenter om samma marknadssegment. Enligt uppsatsens empiriska 

material delas denna uppfattning inte av konsumenterna. Undersökningsgrupperna i både 

Spanien och Sverige understryker att det finns stora skillnader mellan H&M och Zara. En 

överblick av dessa skillnader visar att respondenterna anser att:  

 

• H&M och Zara vänder sig mot olika målgrupper 

• H&M är billigare än Zara  

• Kvalitén på H&M:s kläder är sämre än Zaras 

• Zaras butiker är elegantare än H&M:s  

• Zaras kläder är ”stiligare” än H&M:s 

 

Trots att en majoritet av respondenterna i såväl Sverige som Spanien instämmer i punkterna 

ovan, finns det avgörande skillnader i hur de båda nationaliteterna uppfattar butikskedjorna. 

Detta avspeglar sig, vilket vi kommer att se, tydligt i respondenternas preferenser. Under en 

yta av samstämmighet kan vi därför skymta vitt skilda uppfattningar mellan 

undersökningsgrupperna. Dessa skillnader kan delvis förklaras med hjälp av Gert Hofstedes 

kvantitativa forskning, som visar på skillnader i de båda ländernas kulturer. I avsnittet nedan 

kommer vi därför att försöka härleda såväl likheter som skillnader till kulturella faktorer. 

Vidare har vi isolerat fyra faktorer som inverkar på respondenternas uppfattning av företagen 

och dess kläder. Dessa faktorer är: 

 

• Inköpsvanor och prioritet vid klädinköp  

• Butiksimage 

• Kläder 

• Reklam 
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Utifrån dessa områden och den teori som behandlat i teorikapitlet baserar vi nu vår analys och 

tolkning av respondenternas svar. Till sist kommer vi att jämföra respondenternas 

preferensmönster vid ett val mellan H&M och Zara.  

 

Inköpsvanor och prioritet vid klädinköp 

 

En möjlig förklaring till likheter och olikheter i respondenternas syn på H&M och Zara skulle 

kunna härledas till vilka faktorer som prioriteras vid klädinköp. Undersökningen visar dock 

att försöksgrupperna i Sverige och Spanien uppvisar stora likheter, snarare än skillnader på 

denna punkt. Detta till trots tyder det empiriska materialet på att det bland de svenska 

respondenterna förekommer ett speciellt inköpsmönster som inte har sin motsvarighet i den 

spanska gruppen.   

 

Spanien 

 

En majoritet av de spanska respondenter lyfter fram att kläderna måste ha en god passform 

och sitta bekvämt. Detta återspeglas i kommentar såsom: ”Kläderna måste passa kroppen 

väl.”87 Även kvalitén på kläderna betraktas som viktigt, samt att kläderna är moderiktiga.  

Prisnivån, d.v.s. att kläderna säljs till ett ”rätt” pris räknas också som en viktig faktor vid 

klädinköp. En synpunkt som framhölls av flera av de spanska, men ingen av de svenska 

respondenterna, är vikten av att butikspersonalen ger ett vänligt bemötande.  

 

Sverige 

 

De svenska respondenterna uppvisade liknade värderingar som sina spanska motsvarigheter 

med hänseende på vad de bedömer vara viktigt vid klädinköp. Passform och moderiktighet är 

således viktigt även för svenskarna. God kvalité i förhållande till pris är också en 

återkommande faktor. Ett svenskt särdrag är dock att flera respondenter särskiljer mellan ”slit 

och släng”- kläder, som skall vara billiga och bara förväntas hålla under begränsad tid, och 

kläder som är tänkta att användas under längre tid.  

                                                                                                                                                         
86 DN ekonomi, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=178380, 05/09/03 15:52 
87 Respondent 5 
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”Shoppingsuget kan komma plötsligt och då går jag och köper något som är 

fint….och då får det inte vara för dyrt… och det skall kännas lite nytt och lite 

glatt. Men det är ofta ganska ogenomtänkt och då tycker inte jag att det skall få 

kosta för mycket pengar. För jag inser att jag inte kommer att ha det allt för 

länge utan att det är behov som kommer att gå över. /…./ Köper jag något som 

är kvalité som t.ex. en kappa då tänker jag mer efter och planerar det, men det 

mesta jag shoppar är spontanköp.”88 

 

I den senare kategorin är kvalitén betydligt viktigare än pris och även klädernas märke spelar 

en förhållandevis viktig roll.  

 

Slutsatser 

 

I den svenska respondentgruppen fann vi att flertalet av respondenterna klassificerade sina 

inköpsvanor efter två olika modeller. I vissa fall var det inköp av konsumtionskläder i andra 

fall kvalitetskläder. Däremot i den spanska respondentgruppen figurerade dessa mönster av 

inköp inte alls. Vår respondentdata tyder därför på att konsumenter i Spanien lägger större 

vikt vid kvalité, märke och prisnivå än sina svenska motparter. Respondentsvaren är i linje 

med Hofstedes klassificering av Spanien som mer kollektivistiskt och maskulint än Sverige.89 

Maskulinitet har i Hofstedes definition starka drag av materialism90, och materialistiska 

individer har enligt Belk ett större behov att av uttrycka sig genom sina ägodelar och 

därigenom skapa ett extended self91. Att Belk et al lyfter fram kläder som en av de viktigaste 

ägodelarna för att skapa ens extended self92, tillsammans med den spanska kollektivismen, 

och den påföljande driften att passa in, kan förklara spanjorernas fokusering på 

kvalitetskläder. Enligt resonemanget ovan passar de svenska, "dubbla", köpvanorna in med 

den svenska kulturen, som Hofstede definierar den, då större variation i klädurvalet ligger i 

                                                 
88 Respondent 8 
89 Gert Hofstede, "Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad?", i 
Organizational Dynamics, sommar, AMACOM. 1980. 
90 Ibid 
91 Russel Belk, “Materialism, Trait Aspects of Living in the Material World” i Journal of Consumer Research, 
Vol 12 (December 1985), s 265-280. 
92 Russel W. Belk, Kenneth D. Bahn, Robert N. Mayer, “Developmental Recognition of Consumption 
Symbolism” i Journal of Consumer Research, Vol 9 (June 1982), s4-17; Rebecca H. Holman, “Product as 
Communication: A Fresh Appraisal of a Venerable Topic”, i Review of Marketing, Ben M Enis and Kenneth J. 
Roering, eds. (Chicago: American Marketing Association, 1981), s106-119. 
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linje med den svenska höga individualismen, och acceptansen för billigare kläder av sämre 

kvalitet styrker kopplingen mellan maskulinitet, som Sverige saknar, och materialism. 

 

Att de svenska respondenterna överlag visar större öppenhet för konsumtionskläder ligger i 

linje med vad Parker och Tavassoli skriver, att människor i ett nordligare land, som Sverige, 

har större benägenhet till impulsköp.93 

 

Butiksimage 

 

Båda undersökningsgrupperna upplever skillnader i hur H&Ms respektive Zaras butiker är 

utformade. På det stora hela uppvisar respondenter i båda länderna samstämmig bild av 

butikskedjornas butiksimage.    

 

H&M i Spanien 

 

Butikerna i Spanien anses generellt sett vara alldeles för små och röriga. En respondent 

beskriver en H&M-butik i Madrid i följande ordalag: ”Den är väldigt liten, med väldigt 

klaustrofobiska trappor. Den har 4 eller 5 våningar men,  de är mycket små”.94  Det finns dock 

person i undersökningen som framhåller att H&Ms butiker ger kunderna en bra överblick: 

”De (butikerna) är bekväma för att man kan titta på alla kläder och priser och man kan prova 

vad man vill”95  

 

Dessutom anser en respondent att H&Ms service är betydligt bättre än hos konkurrenten Zara: 

”Den största skillnaden är försäljarnas uppmärksamhet mot kunden. Denna uppmärksamhet är 

bättre på H&M än på Zara, men jag vet inte om det är policy eller en kulturell skillnad mellan 

länderna.”96  

 

H&M i Sverige 

 

                                                 
93 Phillip M Parker, Nader T Tavassoli, "Homeostasis and consumer behavior across cultures" i International 
Journal of Research in Marketing, vol 17, nr 1, 2000, s 33-53 
94 Respondent 1 
95 Respondent 5 
96 Respondent 5 
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Även den svenska respondentgruppen är instämmer i att H&Ms butiker är trånga och röriga, 

vilket dock inte enbart frammanar negativa konotationer: ”Det är trångt och rörigt. Lite som 

att gå på loppis.”97  

 

En respondent poängterar att H&M har reformerat butikernas utseende under senaste åren:   

”De har varit lite av klädbutikernas Åhléns, eller Domus/Konsum snarare 

kanske, lite slätstruken tråkigt, men nu har de gått över lite både i fråga om 

kläder och butiker./…./(Förändringen gäller) allting från hur skyltningen ser ut, 

till hur byggnaden ser ut, till hur själv affären är uppbyggd, men det sitter spår 

kvar av den där stelheten”98  

 

Zara i Spanien 

 

De spanska åsikterna om Zara är samstämmiga i beskrivningar av butikerna som rymliga med 

en känsla av exklusivitet:  

De (butikerna) är trevliga. De känns väldigt mysiga….trots att de är stora har 

den en trevlig atmosfär, miljö och belysning, vilket gör det intressantare att 

utforska alla valmöjligheter i butiken.99 

 

Samtidigt klagar ett par respondenter på att butikerna tenderar till att bli stökiga, framförallt 

på eftermiddagarna då personalen inte hinner återställa kläderna i samma takt som kunderna 

provar dem. 

 

Zara i Sverige 

 

Även de svenska respondenterna anser att Zaras butik är förhållandevis lyxig och elegant. 

Faktorer som skyltning och butiksdekorationer ligger till grund till denna ståndpunkt. 

Stockholmsbutikens geografiska läge, i närheten av NK och en förhållandevis exklusiv 

affärsgata, ses också som en positiv faktor: ”Zara ligger bra. Om man skall handla kläder går 

man definitivt förbi den.”100 

                                                 
97 Respondent 8  
98 Respondent 6 
99 Respondent 1 
100 Respondent 9 
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Slutsatser 

De spanska och svenska respondenterna är relativt eniga när det rör H&M och Zaras 

respektive butiksimage. Zaras butiker ser respondenterna generellt positivt på, medans H&Ms 

butiker upplevs som mer negativa. Som Thompson och Chen säger så bidrar Zaras fysiska 

butiksattribut, som rymlighet, belysning, dekorationer, skyltning och läge till att skapa en 

positiv image. H&Ms butiksattribut - trånga, röriga, stela och tråkiga i sin utformning - skapar 

en negativ image.101  

 

H&Ms personliga service i butiken beskrivs väldigt positivt och är enligt Doran av avgörande 

betydelse för helhetsintrycket102. De spanska respondenternas attityder överinstämmer inte 

fullt med vad Doran säger, då deras totalintryck av H&Ms butiker, trots god service, är 

negativt. Detta helhetsintryck förefaller mer stämma med vad Dubois skriver, att 

totalatmosfären, i vilken servicen bara är en del vid sidan av de andra butiksattributet, är det 

som styr konsumentens uppfattning av butikens image.103 

 

Vi kommer att utveckla hur butiksimagen influerar konsumenternas helhetsuppfattning i sitt 

förhållande till företagens kläder och deras kollektioner under rubriken "Kläder".   

 

Kläder 

 

De mest markanta skillnaderna mellan den spanska och den svenska intervjugruppen gäller 

synen på kläderna, och då framför allt hur H&Ms kollektioner uppfattas. 

 

H&M i Spanien 

 

De spanska respondenterna är överens om att H&Ms kläder är av dålig kvalité. Samtidigt 

anses det att man kan hitta bra kläder som är i rätt mode till ett billigt pris men oftast uppväger 

                                                 
101 Keith E. Thompson & Yat Ling. Chen, "Retail store image: a means-end approach" i Journal of Marketing 
Practice, vol 4, nr 6, s. 161-173. 1998. 
102 Bernadette Doran, “The clothes make the brand” i Brandweek, 1999. 
103 Bernard Dubois, Understanding the Consumer, Prentice Hall. 2000, s 217 
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inte priset den uppfattat dåliga kvalitén på kläderna: ”Om du har tur kan du hitta något som är 

trevligt och billigt, men inget speciellt i fråga om design.”104 

 

H&Ms kläder anses vara bekväma och praktiska, vilket delvis anses ske på bekostnad av 

elegans. Stilmässigt bedöms H&Ms kollektioner vara ett allt för extremt mode, som benämns 

i termer som ”punkigt”105 och ”modernt under kort tid”106, vilket har en negativ klang för den 

spanska undersökningsgruppen. Med tanke på bilden av H&Ms kläder som något extremt är 

det inte förvånande att de spanska respondenterna uppfattar att H&M riktar sig mot ett relativt 

smalt och ungdomligt marknadssegment: ”De (H&Ms kunder) är extremt modemedvetna och 

unga. De bryr sig inte om kvalité, utan om mode till ett bra lågt pris.”107 

 

H&M i Sverige 

 

En majoritet av de svenska respondenterna, delar inte den spanska skepticismen angående 

H&Ms kvalité. Visserligen anses inte H&Ms kläder vara av högsta kvalité, men kvalitén ses 

dock som fullt tillräcklig i förhållande till pris och beräknad livslängd: ”Kläderna har en hög 

standard sett till prisnivå……billigt med en anständig kvalité.”108  

 

Kläderna betraktas allmänt som trendiga, men inget som man köper för att använda i de finare 

salongerna. Flera respondenter lyfter fram H&Ms förmåga att kopiera, och därmed skapa 

lågprisversioner av, kläder från erkända designers: ”De är smarta affärsmän. De kopierar de 

stora modehusen, precis som IKEA göra, lite grann, i alla fall i färger och viss passform.”109 

 

Många respondenter säger sig i först hand köpa baskläder såsom T-shirts, linne och 

underkläder på H&M. En intressant notering är att sortimentet bedöms som brett och vara 

riktad mot kunder i alla ålderskategorier upp t.o.m. medelåldern, något som går stick i stäv 

med den spanska uppfattningen: ”Det är bra jobbkläder, men inget för fina middagar. Det går 

att plocka ihop snygga uppsättningar av HM-kläder. HM har lite bredare sortiment…hela 

spektrat i ålder.”110 
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Zara i Spanien 

 

Zaras kläder är populära på hemmamarknaden. Samtliga respondenter anser att Zara säljer 

kläder som är moderiktiga till bra pris. I förhållande till H&M betraktas Zaras kollektion som 

något mer elegant: ”Det är en intressant varierad design, med extravaganta modeller, och 

priserna är låga i jämförelse med andra trendiga affärer.”111  

 

 En majoritet av respondenterna har höga tankar om Zara. Kommentarer som ”man känner sig 

som en kvinna i Zaras kläder”112 och ”när man går in i en Zara butik är det nästan omöjligt att 

inte köpa något”113 visar att respondenterna har mycket positiva associationer till Zara. 

 

Enligt den spanska respondentgruppen vänder sig Zaras kläder till, i jämförelse med H&M, 

lite mognare kvinnor och män som har börjat jobba och tycker det är värt att betala lite mer 

för kvalité och design. Det är människor som inte tycker om det extrema modet och vill klä 

sig lite mera klassiskt: ”Jag tror de (de typiska Zara-kunderna) är i min ålder (27 år) och har 

börjat jobba. De är inte så extrema i sitt mode, bryr sig inte om extremt mode.114   

 

Zara i Sverige 

 

Zaras kläder anses vara trendiga, lite dyrare och mer exklusiva än H&Ms, men samtidigt inte 

lika praktiska: ”Det är festkläder….lite dyrare (än H&M). Det är mindre risk att andra har 

samma kläder. Lite lyxigare produkter, men inte så praktiska.”115   

 

Andra frekventa omdömen är att  Zaras kollektion är kontinental och lite sexig: ”Det är 

snygga kläder med rena drag i stilen. Kläder som är gångbara ute på Europas uteställen.116  

 

Även kvalitén betraktas som bättre än hos den svenska konkurrenten, vilket delvis går att 

härleda till en stiliserad butiksimage:  
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”Jag inbillar mig att där är väl lite högre kvalité (än H&M)….jag vet inte om det 

stämmer men deras varumärkesbyggande grundar väl lite på det att, att man 

skall få ett intryck av det är lite schystare kvalité/…./man får t.ex. en snygg 

papperskasse i stället för den där klassiska vita plastpåsen från H&M, som de 

finare butikerna brukar ha.”117   

 

Den uppfattade kvalitén anses dock inte alltid stå i paritet till det något högre priset.  En 

respondent utrycker sig såhär om kvalitén på Zara: 

Knappar som sitter halvlöst och man vet att de kommer att gå av och det irriterar 

mig fruktansvärt och dragkedjor så drar man bara en gång så fastnar de./…./ Det 

händer på H&M också, men där vet man att det händer och de är så billiga att 

man kan strunta i det.118   

 

De svenska respondenterna ser den typiska Zara-kunden som en tjej i varierande ålder, som 

vill utmärka sig genom sin klädsel. Meningarna om på vilket sätt Zaras kunder vill utmärka 

sig går dock isär. Flera respondenter beskriver Zaras klientel som ”Stilmedvetna 

storstadsbor”119 och ”Lite mer medvetna människor eller i alla fall som bryr  sig lite mer hur 

de ser ut”120. En annan uppfattning är dock att den typiske Zara-kunden är: ”En singeltjej med 

invandrarbakgrund…..för det är lite sexigt och inte så svenskt präktigt.”121  

 

Slutsatser 

 

Den mest markanta skillnaden i hur butikerna upplevs är vilken målgrupp deras kollektioner 

riktas emot. I Spanien ses H&Ms kläder som ett extremt mode riktat mot dem under 25 år. 

Däremot anses klädkedjan Zara:s kläder vara både klassiska och eleganta. Då majoriteten av 

de spanska respondenterna är över 25 år, vilket antyder att de har svårt att ta till sig H&Ms 

klädesdesign. Då Hofstede uppmätt en högre uncertainty-grad i Spanien än i Sverige, 

bekräftar spanjorernas attityd Hofstede, Steenkamp och Wedel när de visar en lägre 

mottaglighet för innovationer, i det är fallet avvikande design, än svenskarna, som inte visar 
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liknande tendenser när det gäller Zara122. Den svenska öppenheten i förhållande till 

spanjorerna kan också förklaras med Parker och Tavassolis slutsats att människor i det 

nordligare Sverige generellt har större benägenhet att ta risker, vilket alltså skulle öka 

sannolikheten för köp i en ny, mer okänd butik.123 

 

I både Sverige och Spanien anser man att kvaliten är av det sämre slaget hos H&M. Den stora 

skillnaden mellan respondentgrupper är dock att man i Sverige tycker att den upplevt låga 

kvaliteten kompenseras av det låga priset. I Spanien däremot, tycker respondenterna att det 

låga priset skapar en lågbudget-image för H&M.  

 

De spanska respondenternas tendens att låta deras uppfattning av H&Ms prissättning utgöra 

en stor del av grunden för deras uppfattning om företaget och dess kläder ligger i linje med 

vad Fiske säger om formandet av kategorier. H&M har funnits i Spanien en relativt kort tid, 

och har de spanska respondenterna därför inte hunnit skaffa sig en helhetsbild av H&M måste 

de förlita sig på en analys av de H&M-attribut de tagit del av, och priset, som är ett centralt 

attribut för kläder, särskilt för H&M, får därför spela en stor roll i konsumenternas 

bedömning. Svenskarna, som växt upp med H&M, har rimligen en väl etablerad bild av 

företagets kläder, en bild som därför inte blir lika känslig för inverkan från enskilda attribut.124 

 

Då det enligt H&M hemsida är H&Ms affärside att sälja billiga, moderiktiga kläder med bra 

kvalitet kan vi  ifrågasätta hur väl de lyckats nå ut med kvalitetsbudskapet till de spanska 

konsumenterna då våra respondenter låter det låga priset vara indikator för kvalitetsnivån.  

 

Då Zaras kläder både tillverkas och designas i Spanien kan etnocentrism, enligt Peris et al, 

bidra till den tendens vi ser hos de spanska respondenterna att värdera Zara högre än H&M. 
125. Etnocentrism kan på motsvarande sätt förklara de svenska respondenternas högre 

                                                 
122 Jan-Benedict E M Steenkamp; Frenkel Ter Hofstede, Mickel Wedel, “A cross-national investigation into the 
individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness” i Journal of Marketing , 1999,  vol. 63, 
nr. 2  
123 Phillip M Parker, Nader T Tavassoli, "Homeostasis and consumer behavior across cultures" i International 
Journal of Research in Marketing, vol 17, nr 1, 2000, s 33-53 
124 S. T. Fiske,, Schema-Triggered Affect: Applications to Social Perception, in Affect and Cognition: the 17th 
Annual Carnegie Symposium on Cognition, M. S. Clarke and S. T. Fiske, eds., Random House, New York, 
1982, s 55-87; Susan M Keavney, och Kenneth A Hunt, “Conceptualization and Operationalization of Retail 
Store Image: A Case of Rival Middle-Level Theories” i  Journal of the Academy of Marketing Science 15, s165-
176 (1992). 
125 Peris et al.“Aspects of Anglo-Spanish perceptions and product preferences arising from ‘country of origin’ 
image” i Journal of Advertising, 1993, vol. 12, nr 2, s. 131-143 
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acceptans för H&M, trots, till exempel, lägre kvalitet. Den negativa synen på H&M i Spanien 

kan ytterligare förklaras i linje med Khachaturian och Morganoskys resonemang att 

konsumenters inställning till kläder färgas av tillverkningslandet, och att som H&M tillverka i 

lågteknologiska länder medför associationer till låg kvalitet.126 

  

Enligt Bailey och Gutierrez de Pineres så har individer från högre samhällsklasser i olika 

länder mer gemensamt globalt sett än de från lägre, och mer internationella i sin livsstil och 

sina preferenser.127 Baily och Gutierrez de Pineres resonemang återspeglas i vår empiri i att 

respondenternas syn på Zara, som positionerat sig som aningen lyxigare än H&M,  är mycket 

mer homogen än deras syn på H&M, där svenska och spanska respondenter skiljer sig åt i 

högre grad. Baserat på våra respondenters utsago spekulerar vi därför i att svenskar från den 

undre halvan av samhällsskalan handlar hos H&M dels för att det är billigt, men även för att 

klädeskedjan är förankrad i den lokala, svenska, kulturen. Svenskar ur högre samhällsklasser 

har både större finansiella möjligheter att handla på det aningen dyrare Zara, och kan tänkas 

vara mer öppna för att handla hos en klädkedja som inte är inhemsk, då de, som vi nämnt, i en 

större utsträckning bekänner sig till globala värderingar och föreställningar. 

 

Respondenternas attityd till Zara både motsäger och bekräftar de Mooij slutsatser kring 

modeyttringar. Hon säger ju att människor spenderar det de får över på kulturspecifika 

produkter, vilket ju torde vara mest relevant för Zara, den dyrare av de två klädkedjorna. Vad 

de Mooij säger stämmer då med de spanska respondernas tendens att lägga sina pengar på 

spanska Zarakläder, men motsägs av det faktum att svenskar med lite mer pengar verkar vara 

lika glada som spanjorerna att köpa dessa spanska kläder.128 

 

Vår empiri antyder att spanska och svenska konsumenter har olika uppfattningar om H&M. 

Zara, däremot, har de en relativt likartad bild av. Respondenterna i båda länderna identifierar 

och bedömer attributen hos Zaras kläder på ett snarlikt sätt. Detta till trots förefaller 

tolkningen av attributen få som konsekvens att Zaras kläder fyller två helt olika funktioner för 

svenska och spanska konsumenter. Resonemanget från "Inköpsvanor och prioritet vid 

klädinköp" baserat på Hofstedes individualism-parameter återkommer här, då hans 

                                                 
126 Janet Khachaturian och  Michelle Morganosky, “Quality Perceptions by Country of Origin” i International 
Journal of Retail & Distribution Management, 1990, vol 18, nr 5, s. 21-31 
127 William, Bailey & Sheila, Amin, Gutierrez de Pineres, “Country of origin attitudes in Mexico: The 
malinchismo effect” i Journal of International Consumer Marketing, 1997, vol 9, nr 3, s. 25-41 
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beskrivning av kollektivism, som Spanien har drag av, och individualism, som mer 

kännetecknar Sverige underbygger spekulationen att svenska Zarakunder köper deras spanska 

kläder för att bryta mot sin egen nationella kultur, medan spanska Zarakunder köper kläderna 

för att de är spanska, och för att därigenom konformera sig till det trygga, inhemska modet.129 

 

Reklam 

 

H&M och Zara har vitt skilda strategier när det gäller att använda reklam i 

marknadsföringsarbetet. Zaras policy är att inte använda reklam, medan H&M ofta genomför 

reklamkampanjer med hög profil. Undersökningen visar dock att det finns stora skillnader 

mellan hur H&M:s reklam uppfattas i Spanien och hemmamarknaden. 

 

H&M i Spanien 

 

De spanska respondenterna är överlag neutralt inställda till H&Ms reklam, som inte är något 

som de reagerar nämnvärt på. I tidningar har de oftast sett reklam när det är rea och då 

fokuserar reklammakarna på att sprida budskapet att det är billiga priser. Detta imponerar inte 

på respondenterna. En person i urvalsgruppen reagerade dock på att H&Ms reklam ger en 

tidig försmak på den kommande modesäsongen:  

”Det är lite spännande att känna säsongens skiftningar och de nya modellerna. De 

annonserar mycket tidigare än säsongen då man verkligen behöver kläderna, men 

designen i sig är inte så spännande.”130  

 

H&M i Sverige 

 

De svenska respondenterna är överlag positivt inställda till H&Ms reklaminsatser, som 

omnämns i termer som ”uppseendeväckande” och ”roliga”131. En deltagare i undersökningen 

med god kännedom om reklamfotografering påpekade att H&M använder sig av mycket 

                                                                                                                                                         
128 Marieke de Mooij, "The future is predictable for international marketers: Converging incomes lead to 
diverging consumer behaviour" i International Marketing Review, vol 17, nr 2, 2000 s 103-113 
129 Gert Hofstede, "Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad?", i 
Organizational Dynamics, sommar, AMACOM. 1980. 
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erkända fotografer samt av modeller som ”ligger rätt i tiden”.132 En annan fördel med 

reklamen som nämns är att butikerna skyltar och hänger upp plaggen på samma sätt som 

reklamen visar, vilket underlättar för konsumenten.  

 

De enda renodlat negativa kommentarerna kom från en respondent som beskriver H&M:s 

underklädesreklam som könsstereotypisk.133 Röster höjs även om kontrasten mellan H&M:s 

stiliserade marknadsföringskanaler och det lågbudget budskap som förmedlas in i butikerna: 

”På deras hemsida är det väldigt snyggt och sofistikerat, men jag förstår inte varför det är så 

snygg hemsida och skyltning men sen så billigt på insidan av butikerna. Det skär sig.”134   

 

Slutsatser 

 

Flertalet spanska respondenter anser att H&Ms reklam riktas till de som inte bryr sig så 

mycket om klass och stil utan mer om plånboken. Då vi tidigare sett att H&M förefaller ha 

problem med att nå ut med sitt kvalitetsbudskap till spanska konsumenter tyder denna 

respondentattityd på att H&Ms varumärke är svagt i Spanien, då, som Briggs skriver, 

varumärket står för ett löfte om ett visst värde, och ett väletablerat varumärke från H&Ms sida 

borde kommunicera ut kvalitetsbudskapet på ett sätt som det inte förefaller göra, efter vad 

våra respondenter sagt.135 

 

Att respondenterna antyder att H&Ms varumärke är outvecklat i Spanien bekräftar dock Urdes 

uttalande att det är svårt att träda in på någon annans hemmamarknad, då de redan etablerade 

varumärkena på en marknad utgör ett effektivt inträdeshinder för den som ska försöka etablera 

sig på marknaden.136 Det Urde säger återspeglas dock inte i de svenska respondenternas syn 

på Zara, varför det för oss förefaller som om Zara lyckats bättre med sin expansion än H&M. 

 

Preferenser 

 

En titt på respondenternas preferenser i en valsituation mellan H&M och Zara visar att en 

majoritet föredrar butikskedjan från hemlandet. 
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Spanien 

 

Den spanska respondenterna, med ett undantag, föredrar Zara. Skälen till detta anges vara är 

att utbudet av butiker är stort, modet passar bättre in i Spanien samt att det finns ett stort utbud 

av kläder som respondenterna tycker är helt ”rätt” i hänseende på kvalité och design: ”Jag 

föredrar Zara för kläderna är mer som jag….spanska….och för att kläderna är riktade till 

kvinnor och inte till tonåringar.”137  

 

Designen på H&Ms kläder är däremot inte lika tilltalande och flera respondenter uppger att de 

är svårt att hitta plagg som de tycker om när de besöker den svenska butikskedjan, samtidigt 

som de tycker att butiken i sig är oattraktiv: ”Jag går inte på H&M så ofta för det är svårt att 

hitta något som jag tycker om, och jag tycker inte riktigt om butiken jag går till här i 

Madrid.”138 

 

Sverige 

 

De flesta svenska respondenter, med ett undantag, är generellt sett positivt inställda till, och 

handlar förhållandevis ofta på, H&M. Butikskedjan har inte någon hög status men anses fylla 

en viktig funktion när det gäller köp av baskläder eller roliga, kortsiktiga inköp. För mer 

påkostade inköp väljer man dock någon annan exklusivare affär: ”Min inställning till H&M är 

positiv, men H&M är H&M, man köper inte de finaste kläderna där. Det de har är trendigt nu, 

men ute nästa säsong.”139 Man kan sammanfatta den svenska undersökningsgruppens 

inställning till H&M att de anser butiken vara ett prisvärt alternativ.  

 

Inställningen till Zara är något mer ambivalent, då företaget i många respondenter ögon tjänar 

som en butik för något mer eleganta inköp än de som man gör på H&M: ”Där köper man mer 

seriös shopping för jobb, party eller vardag.”140 Däremot har de flesta personerna i den 

svenska undersökningsgruppen andra butiker som de föredrar framför Zara för denna typ av 

inköp. En svensk respondent som har en negativ grundsyn på H&M är dock mycket positivt 
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inställd gentemot Zara: ”Jag handlar alltid på Zara när jag är utomlands eller i Stockholm. 

Kläderna är helt underbara!”141  

 

Andra skillnader som lyfts fram är att H&M är lättillgängligare än Zara till följd av det 

välutbyggda butiksnätet. Vidare ses H&M:s utbud som mer omfattande, även när det gäller 

andra produkter än kläder: ”Det är lättare att hitta småsaker på H&M. De har mer accessoarer. 

Lite mer kvalitetskläder och stiligare på Zara. H&M är bredare. Absolut!”142    

 

H&M betraktas även som något tryggt och genuint svenskt:  

H&M är svenskt som att köra Volvo och att tala i Ericssontelefon. Något man 

kan vara stolt över som IKEA, en bra affärsidé som är väl utförd…..allmänt, för 

alla människor. Kanske för att det finns å många H&M? Zara känns som en 

uppstickare, som ett försök. Det känns inte självklart att Zara kommer att 

stanna.”143 

    

Värt att notera är att flera svenska respondenter, även bland dem som inte är överdrivet 

förtjusta i företagets kläder, omnämner H&M:s affärsidé i positiva ordalag.   

 

Slutsatser 

 

Den svenska förkärleken för "slit och släng"-kläder är en viktig förklaring till H&M:s 

popularitet på den svenska marknaden. Hoyer och MacInnis teori kring konsumentens 

tillfredsställelse bekräftas av våra respondenters beskrivningar av sina preferenser. De svenska 

konsumenterna har låga förväntningar när de köper "slit och släng"-kläder, och därför snarare 

blir positivt överraskade över att kvalitén inte är fullt så dålig som de befarade vid 

inköpstillfället. Spanjorernas begränsade exponering för H&M:s kläder gör att de ännu inte 

har haft tillfälle att uppleva att deras låga förväntningar angående H&Ms kläder faktiskt blir 

överträffade.144 
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Diskussion 

 
Efter att vi nu har gjort en analys och kommit fram till slutsatser kommer vi här att diskutera 

de övergripande lärdomar vi kommit fram till.  

 

I analysen har vi visat några av de effekter de kulturella skillnaderna mellan Sverige och 

Spanien kan ha på hur dessa länders konsumenter uppfattar H&M och Zara. Vi anser att det 

övergripande mönstret är att Zara har en image som är relativt stabil över landsgränserna, 

medan konsumenternas bild av H&M skiljer sig mer mellan länderna. Det förefaller bero på 

att Zara har lyckats skapa en varumärkesprofil som är mer universellt gångbar, som vi 

beskrivit finner både svenskar och spanjorer den vara attraktiv. H&Ms varumärkesprofil är i 

kontrast mer känslig för skillnader mellan konsumenter, och därigenom influerad till en högre 

grad än Zaras av kulturella faktorer. Vi anser dock att det är oundvikligt att båda de två 

kedjornas sortiment färgas av deras respektive ursprungsländers nationella kulturer. Zaras 

kläder kan därför i en betydande grad förväntas representera en spansk design medan H&M 

representerar en svensk. 

 

 

Zara och H&M är bevisligen framgångsrika klädeskedjor, och kan knappast sägas göra några 

större fel, men vi skulle ändå vilja föreslå en applikation av vad vi funnit i vår undersökning. 

Båda företagen påverkas av det faktum att ett företag som är relativt nyetablerat i ett land av 

naturliga skäl har en mindre kundkrets än ett företag som har funnits i landet länge. Detta 

faktum förvärras av de kulturella skillnaderna mellan länderna, som vi anser gör 

kundsegmentet i ett främmande land än smalare. Det kan dock tänkas att ett företag medvetet 

siktar på ett smalt segment i utanför hemlandet, varför en mindre kundkrets inte behöver 

innebära ett problem. 

 

För Zaras del tror vi att deras exklusiva image inte bara är positiv, den avskräcker 

förmodligen också en del svenskar som anser att den är för exklusiv och kontinental. Det går 

inte heller att dra ner för mycket på exklusiviteten, då försvinner dragkraften i varumärket, 

men samtidigt är det så att det förefaller som om avståndet i image till H&M för närvarande är 

aningen för stor för att Zara på allvar ska kunna konkurrera om samma kunder. Utmaningen, 

anser vi, ligger för Zara i att tillmötesgå den svenska kulturen, för att minska de negativa 
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effekterna av kulturskillnaderna, och samtidigt behålla en image som är tillräckligt exotisk 

och exklusiv för att locka kunder. 

 

H&M i Spanien verkar inte ha tagit skillnader mellan svenska och spanska inköpsvanor i 

beräkningen. Vad som förefaller vara en avsaknad av de "dubbla" inköpsvanor de svenska 

respondenterna antydde, gör att H&Ms spanska marknad på ett annat sätt än den svenska 

tenderar att bli begränsad till de spanjorer som inte har råd med något dyrare än H&M. Vidare 

anser vi att  H&M har ett problem som till viss del är motsatt det som möter Zara i Sverige: de 

lyckas inte riktigt nå upp till de krav på exklusivitet som spanjorerna ställer. H&Ms centrala 

"god kvalitet till låg kostnad"-koncept verkar brista i Spanien på den punkten att spanjorerna 

inte anser att kvaliteten motsvaras av priset, till skillnad från svenska konsumenter. Klädernas 

design tycks inte heller uppfylla de krav på statussymbolik som spanjorerna är ute efter. 

 

Den svenska attityden att H&M är ett prisvärt alternativ kan också delvis förklaras av att 

prisskillnaden mellan Zara och H&M är större i Sverige än i Spanien. Steget mellan de 

upplevda kvalitetsskillnaderna hos de båda företagen motsvaras med andra ord av inte av en 

lika stor prisskillnad i de båda länderna, varför det inte är förvånande att synen på vilket 

företag som är mest prisvärt skiljer sig åt mellan de båda respondentgrupperna. 

 

Flertalet av de spanska respondenterna ansåg att H&M har en god personalservice, men denna 

uppfattning upphävde inte den negativa uppfattningen de hade angående H&M totalt sett. Av 

detta kan man dra slutsatsen att enbart god service inte kan höja den positiva känslan av 

märket, men kan möjligtvis tjäna som utslagsgivande faktor. Vi anser att H&M bör sträva 

efter att passa in sitt varumärke i de ramar den spanska kulturen ställer upp för exklusivitet. 

Kan de nå ut med sitt kvalitetsbudskap, och i sin design anspela på spanjorernas 

statussökande, håller vi det för troligt att H&M kan behålla de fördelar de har med sin "lågt 

pris"-stämpel, och samtidigt appellera till även till de kunder som söker högre kvalitet och 

något annat än det extrema ungdomsmode spanjorerna verkar ta H&M för just nu. 

 

Hos respondenterna såg vi tydligt en trend att se H&M-butiker som trånga och röriga, och 

Zara-butiker som rymliga och lyxigare. Utifrån den inverkan butiksimage har ett företags 

image, vill vi lägga till butiken som en del i vår rekommenderade "exklusivitetshöjning" för  

H&Ms del. Zara förefaller ha lyckats väl med sina butiker, både till utformningen och i 

placeringen, till exempel i Stockholm, och har därmed en butiksimage som förstärker deras 
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varumärkeskoncept. För företag som strävar efter att anpassa sig efter ny nationell kultur i 

samband med en expansion ser vi att butikernas utformning och läger kan spela en viktig roll i 

image-skapandet. 

  

För att H&M och Zara ska kunna agera efter våra rekommendationer behövs information om 

spansk och svensk kultur. Vi anser att detta är en lärdom som går att dra generellt, att vid 

nyetablering i ett främmande land är det av största vikt att skaffa sig information om landets 

kultur. Ju större skillnad det är mellan det nya landets kultur och kulturer man redan är bekant 

med, desto utförligare information behövs. Ett sätt att inhämta den här informationen är att 

genomföra en marknadsundersökning där man kartlägger kulturen, både med stöd av 

Hofstedes faktorer, och på ett mer praktiskt konsumentbeteendeplan. Det är även viktigt att i 

en tidig fas knyta till sig inhemsk personal som har en god kännedom om både marknaden och 

den lokala kulturen. Har man skaffat sig en god kunskap om ett lands kultur anser vi utifrån 

vår undersökning att man kan öka sin förståelse för hur kulturen påverkar de inhemska 

konsumenternas köpvanor och den inverkan på deras tolkning av sin omvärld som landets 

kultur har. Vi gör det för troligt att den kulturella effekten blir starkast då det nyetablerade 

företaget är som mest okänt i landet. När konsumenterna inte har hunnit inhämta tillräckligt 

med fakta om företaget att grunda sin uppfattning på, när deras schema för företaget är 

outvecklat, är de hänvisade till att förlita sig mer på subjektiva överslagsbedömningar, i vilka 

landets kultur spelar in. 

 

Framtida forskning 

 
I den här undersökningen så har vi strävat efter att öka förståelsen för de effekter nationell 

kultur har på företags image. För att ytterligare fördjupa denna förståelse vore det intressant 

att i framtida forskning angripa andra aspekter av ämnet. Då vi har studerat respondenter i 

Sverige och Spanien skulle det vara intressant byta ut Spanien mot andra länder och se vad 

konsumenter har för uppfattningar i exempel Tyskland, som rimligen ligger aningen närmare 

Sverige kulturellt än vad Spanien gör. Är det kanske så att det mindre kulturella avståndet till 

Tyskland gör att det är lättare att där använda samma koncept som i Sverige? Vidare så 

antyder citatet i uppsatsens inledning om H&Ms Manhattan-lansering att H&M är 

framgångsrikare där än i Spanien, och att företagets image inte heller är densamma. USAs 

värden för Hofstedes kulturfaktorer kan ge oss antydningar till en förklaring, men det vore 
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intressant att öka basen i vår förståelse av kulturell inverkan genom att undersöka 

respondenter i fler länder. 

 

Vi har genomgående använt oss av Hofstedes kvantitativa undersökning för att beskriva 

Spanien och Sveriges kulturer. Dock är denna undersökning inte gjord ur ett 

marknadsföringsperspektiv, varför det skulle vara givande att kvantitativt undersöka de 

attityder och uppfattningar våra respondenter i de båda länderna uppvisat med utgångspunkt 

från vår specifika frågeställning. Med ett representativt urval skulle vi förhoppningsvis kunna 

skapa oss slutsatser om ländernas konsumentkulturer som gick att generalisera. 
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Bilaga 1 
 
Frågorna till H&M och Zara 
 
1. Skiljer sig H&M:s sortiment i Sverige jämfört med i Spanien? 
 
 
2. Vem är det som tar beslut på vilken typ av kläder som ska vara i respektive land? Samt 

anledningen till varför ni har lagt upp det på det viset. 
 
 
3. Finns det någon ”butikstrategi” som skiljer sig beroende i vilket land det gäller? 
 
 
4. Hur upplever ni konkurrensen från Zara, både på hemmaplan, de har en butik i Stockholm 

och ska öppna en i Malmö, samt ute i världen? 
 
 
Var snäll och ange din roll i företaget, tack. 
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Bilaga 2 
 
Intervjumall – H&M och Zara ... Interview form—H&M and Zara 
 
1) Vad är viktigt för dig när du köper kläder? (minst  5 punkter) 
    What is important for you when you buy clothes?  (at least 5 things) 

  
2) Associera fritt till H&M (minst 5 punkter) 
    Associate freely to H&M  (at least 5 things) 

 
    Associera fritt till Zara (minst 5 punkter) 
    Associate freely to Zara  (at least 5 things) 
  
3 a) Hur upplever du H&Ms kläder? 
How do you feel about H&M‘s clothes? 
  
     
Hur upplever du Zaras kläder? 
How do you feel about Zara´s clothes? 
  
 
3 b) Hur upplever du H&Ms butiker? 
How do you feel about H&M‘s stores? 
 
  
Hur upplever du Zaras butiker? 
How do you feel about Zara´s stores? 
 
  
3 c)  Har du sett någon reklam från H&M? Om ja, hur upplever du den? 

Have you seen any advertising from H&M?  If yes, how do you feel about it? 

 
Har du sett någon reklam från Zara? Om ja, hur upplever du den? 

Have you seen any advertising from Zara?  If yes, how do you feel about it? 

  
4) Vad upplever du som de viktigaste skillnaderna mellan H&M och Zara? 
What do you feel about  who are the most important differencies between HM and Zara? 
  
 
5) Handlar du på H&M? Varför/Varför inte? 
Do you shop at H&M?  Why/Why not? 

. 
 
5) Handlar du på Zara? Varför/Varför inte? 
Do you shop at Zara?  Why/why not? 
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6)Vad tycker dina kompisar om H&M? 
What do your friends think about H&M? 

 
Vad tycker dina kompisar om Zara? 
What do your friends think about Zara? 
 
 
7) Vad anser du vara utmärkande för folk som handlar på H&M? 
What do you think of as being typical of people who shop at H&M? 

 
Vad anser du vara utmärkande för folk som handlar på Zara? 

What do you think of as typical of people who shop at Zara? 

 
 

Bakgrundsinformation: 
  
Ålder?  Age?    
Kön?  Gender?   
Sysselsättning? Occupation 
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Bilaga 3 
 
Respondenters data 
 

Nr Ålder Kön Land Jobb Branschtillhörighet 

1 27 k Spanien ja forskare biomedicin 

2 28 k Spanien ja forskare biomedicin 

3 31 k Spanien ja koordinator 

4 27 k Spanien ja labratorie tekniker 

5 36 k Spanien ja lärare 

6 23 m Sverige nej journaliststuderande 

7 35 m Sverige ja ekonomi 

8 35 k Sverige ja lärare 

9 29 k Sverige ja medicin 

10 31 k Sverige ja doktorand biomedicin 

 
 
 
 
 

 


