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Abstract 
 
The tough competitive pressure in the fashion business pressures the companies to always be 
appealing to their target group. That includes understanding the customers’ preferences, needs 
and demands regarding products and attributes. Consumer behaviour and buying processes 
are two central topics for fashion companies’ who wants to strength their competitiveness.  
 
The study, written In Swedish, has been conducted in collaboration with an established, 
Swedish children’s wear company and aims to investigate and analyse similarities or 
differences in the buying process when consuming children’s wear, compared to established 
buying process models.  The study aims to generate a greater understanding for mothers’ 
intellectual process when buying children’s wear, what their buying process looks like and 
what attributes they demand and value. Based on that information the study hope to give a 
clearer view of what adaptations children’s wear companies should do, to be more appealing 
to mothers. Together with the collaborating company a suitable target group was identified, 
consisting of mothers born during the seventies and eighties with children in the ages 0-7 
years. 
 
We’ve conducted a qualitative study and the empirical data in the study consists of four semi-
structured focus groups conducted in Stockholm and Eskilstuna. The theoretical background 
is based on an established buying process model, a buying process model adapted for clothing 
purchases and a model concerning the commitment and time in the buying decisions.  
Information generated from the focus groups, along with the theoretical framework has 
resulted in two models describing the mother's buying process and the attributes that influence 
the buying decision. 
 
Conclusions: there are both similarities and differences between mothers' buying process and 
the established buying process models. The study indicate the attributes that have a significant 
impact on the mother's buying process are; product safety, comfort, appearance, price, quality 
and function. Through the study, we can conclude that it is primarily for children’s wear 
companies to make adjustments based on customer preferences and desires, however, we 
believe that this area requires further research. 
 
Language: Swedish 
 
Keywords: buying process, mothers, product attributes  
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Sammanfattning 
 
Modeindustrins hårda konkurrenstryck sätter press på företagen att vara tilltalande till sin 
målgrupp. Det innebär att de måste förstå kundernas preferenser, behov och krav på 
produktens olika attribut. Konsumentbeteende och köpprocessen är två centrala 
ämnesområden för modeföretag som vill stärka sin konkurrenskraft. 

Studien har genomförts i samarbete med ett etablerat, svenskt barnklädesföretag och syftar till 
att undersöka och analysera likheter eller skillnader i köpprocessen vid konsumtion av 
barnkläder gentemot etablerade köpprocessmodeller. Målet är att få en djupare förståelse för 
hur mammor tänker när de köper barnkläder, hur deras köpprocess fortlöper samt vilka 
attribut de efterfrågar och värdesätter. Utifrån den informationen ska studien ge en tydligare 
uppfattning om vilka anpassningar barnklädesföretag ska göra för att bli tilltalande till 
mammor. Tillsammans med barnklädesföretaget har en lämplig målgrupp identifierats, vilket 
är mammor födda under 70- och 80-talet med barn i åldrarna 0-7 år. 
 
Vi har utfört en kvalitativ undersökning där empirin i studien utgörs av fyra stycken 
semistrukturerade fokusgrupper som genomförts i Stockholm och Eskilstuna. Den teoretiska 
bakgrunden baseras på en etablerad köpprocessmodell i fem steg, en köpprocessmodell 
anpassad för klädinköp samt en modell rörande engagemang och tid. Informationen från 
fokusgrupperna tillsammans med den teoretiska referensramen har resulterat i två modeller 
som beskriver mammans köpprocess och de attribut som påverkar köpbeslutet.  
 
De slutsatser vi kan dra utifrån den informationen studien har inbringat är att det finns både 
likheter och skillnader mellan mammans köpprocess och de etablerade köpprocessmodellerna. 
De attribut som enligt studien har en betydande påverkan på mammans köpprocess är 
produktsäkerhet, komfort, utseende, pris, kvalitet och funktion.  
 
Genom studien kan vi konstatera att det är primärt för barnklädesföretagen att göra 
anpassningar efter kundernas preferenser och önskemål, dock anser vi att det området kräver 
vidare forskning. 
 
 
Nyckelord: köpprocessen, mammor, produktattribut 
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Inledning 
 
Rapporten inleds med en generell översikt av mode och konsumtion följt av en bakgrund som 
beskriver de faktorer som berör vårt ämnesområde. Därefter följer en problematiseringen 
som belyser de gap och paradoxer som finns i den befintliga forskningen rörande 
köpprocesser och konsumtion. Vidare presenteras syftet med studien, de centrala 
frågeställningarna samt en beskrivning av studiens metod.  Det följs av en teoretisk 
litteraturgenomgång som belyser forskningen inom området och därefter redovisas vårt 
resultat. Avslutningsvis analyserar vi våra empiriska resultat med hjälp av den teoretiska 
bakgrunden samt presenterar våra slutsatser. Rapportens sista kapitel utgörs av bilagor i 
form av anmälan till fokusgrupper och intervjuguide. Övrig transkribering från 
fokusgrupperna finns tillgänglig vid intresse. 
 
Inom de flesta moderna samhällen anses ägodelar vara något som visar framgång och prestige 
men som även definierar människors personlighet. Tillhörigheter som är centrala i dagens 
samhälle är kläder och modeprodukter. Kläder klassas som viktigt då de visar en persons 
status och ekonomiska förutsättningar, det faktumet har gjort att det idag konsumeras mer 
kläder än förr samt att klädindustrin har växt och att den stadigt fortsätter att växa (O´Cass, 
2004). Lewenhaupt (2003, sid. 7) beskriver:  
 

...mode som en rörlig, föränderlig spegelbild av hur vi är och hur den tid vi 
lever i fungerar. Kläddräkten har alltid varit ett socialt verktyg som skyltar 
rikedom och position. Kläder avslöjar våra företräden, vårt mål, frigörelse 
eller konventioner... Kläder ger färg och form till vår omgivning och formar 
våra känslor. 

 
Räkenskapsåret 2013 inleddes svagt för detaljhandeln och även 2012 var ett år av 
försäljningsnedgångar med en total minskning på 2,1 % gentemot föregående år (Svensk 
Handel, 2012). De senaste årens ekonomiska nedgång har lett till lägre försäljningssiffror på 
de flesta marknaderna, dock har detaljhandeln klarat sig relativt bra jämfört med många andra 
branscher, vilket kan indikera stark köpkraft hos konsumenterna (Sandow, 2013 & Forne, 
2013).  
  
Modeindustrin är en mycket konkurrensutsatt bransch med ett homogent produktutbud, vilket 
kräver att företagen måste förstå och tillgodose flera av kundernas önskemål för att bli 
konkurrenskraftiga och framgångsrika. Det är ett omfattande och komplext arbete att 
kartlägga vad kunderna prioriterar och värdesätter samt vilka attribut som de verkligen är 
villiga att betala mer för. Företagen måste identifiera sina kunder, förstå deras preferenser 
samt kartlägga vilka anpassningar som måste göras för att bli tilltalande till sin målgrupp 
(Hugo & Van Aardt, 2012). 
 
Vi har i det här arbetet fått möjligheten att samarbeta med ett barnklädesföretag som vill 
utveckla och fördjupa sin kunskap rörande kundpreferenser kopplat till köpprocessen. Det 
barnklädesföretag som stundtals nämns i arbetet vill förbli anonymt och kommer 
fortsättningsvis att benämnas som Gröna Grodan. Företaget är ett väletablerat varumärke på 
den svenska barnkonfektionsmarknaden och grundades på mitten av 70-talet. Gröna Grodan 
klassas som ett medelstort företag och har ett 60-tal butiker i Sverige samt ett 60-tal 
franchisebutiker på internationella marknader, såsom i England, Estland och Island. 
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Enligt en artikel publicerad i affärspressen visade Gröna Grodan en negativ 
försäljningsutveckling under den senare delen av räkenskapsåret 2012 och företaget arbetar nu 
intensivt för att öka försäljningen i Sverige. Fokus ligger på att utveckla företagets sortiment, 
kommunikation samt arbete med förtydligande och stärkande av organisationens 
positionering. Den bakgrunden gör att en undersökning av kundernas beteende är av stor 
relevans för Gröna Grodan. Fortsättningsvis skriver affärspressen att Gröna Grodans ledning, 
trots den hårda konkurrensen, de tuffa marknadsförutsättningarna och en periodvis negativ 
utveckling, tror på en vändning för verksamheten. Företaget har insett att de under en tid har 
förlitat sig på förankrade rutiner och ett produktsortiment som varit framgångsrikt men som 
inte längre är tillräckligt på dagens marknad. Gröna Grodan väljer nu att lägga stora resurser 
på att utveckla designen och funktionen på sina produkter samt arbeta aktivt kring visionen att 
barn ska vara barn.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Konsumentbeteende och köpprocess 
 
Konsumentbeteende och köpprocesser är två omskrivna ämnesområden inom så väl media 
som vetenskaplig litteratur. Vid genomgång av tidigare forskning definierade Workman och 
Studak (2012) konsumentbeteende som den process och den rad av aktiviteter som 
innefattades då kunden söker, väljer, inhandlar, använder samt utvärderar en produkt eller 
service för tillgodoseende av sina egna behov och önskemål. Det har gjorts mycket forskning 
inom området då konfektionsindustrin är en stor och konkurrenskraftig bransch. 
Modeindustrin definieras av snabba förändringar vad gäller trender samt kundens efterfrågan 
och preferenser. Oförutsägbarheten gör det särskilt svårt för företagen att kartlägga kundernas 
beteende (Goldsmith, Flynn, & Clark, 2012).  

1.1.2 Modell - Köpbeslutsprocessen i fem steg  
 
Köpprocessen då konsumenten fattar sina beslut kan enligt en välkänd köpbeslutsmodell delas 
in i fem steg. Processen inleds med att konsumenten upptäcker ett problem eller ett 
otillfredsställt behov, kundens uppfattning av situationen kommer att påverka hur resten av 
beslutsfattandeprocessen fortlöper. Den andra fasen i modellen är informationssökning där 
kunden samlar fakta och informationen som ska underlätta beslutsfattande längre fram i 
processen. Därefter följer det tredje steget, evaluering av alternativen, där kunden ser över 
potentiella varumärken och produkter. I processens fjärde steg fattas köpbeslutet för att 
slutligen, i det femte steget, utvärderas av kunden som då ser över vad som var positivt samt 
negativt med produkten (Workman & Studak, 2012).  

1.1.3 Modell - Köpbeslutsprocessen vid klädinköp 
 
Köpprocessen kan skilja sig åt mellan olika branscher och produktkategorier, för att illustrera 
processen vid klädinköp har Solomon & Rabolt (2009) utvecklat en särskild modell för den 
typen av köp. I processen vid klädinköp agerar inte kunderna nödvändigtvis rationellt och 
flera av stegen i femstegsmodellen förbises eller byts ut. När konsumenten ska handla kläder 
inleds ofta processen med produkten i sig, istället för av ett behov. När kunden är medveten 
om produktens existens skapas ett ha-begär som leder till att kunden evaluerar plagget till 
exempel genom att prova det.  
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Om kunden upplever att produkten lever upp till de förväntningar som ställs leder det till ett 
köp som sedan följs av en utvärdering (Solomon & Rabolt, 2009).  

1.1.4 Individen och deras barns roll vid köpbeslut 
 
Utöver de ovannämnda modellerna har även individen själv en stor påverkan vid 
beslutsfattande. Konsumtionsvanor och mönster varierar beroende på en rad faktorer som kan 
kategoriseras som; demografiska, sociala, personliga och psykologiska. Hur kunder 
värdesätter olika typer av varor kan användas som en indikator vid kartläggning av 
konsumtionsvanor. Klass, utbildningsnivå och inkomst är exempel på sociala faktorer som 
påverkar kundernas konsumtionsval och preferenser, något som även gäller barn. Ett barns 
inställning till konsumtion formas utifrån de sociala förutsättningar som ges under barnets 
uppväxt (Bjurström, 2004). Barn är idag ofta vid en tidig ålder medvetna om vad de vill ha 
när det kommer till kläder och varumärken. De efterfrågar ofta den typ av kläder de känner 
igen och som är socialt accepterade och anses trendiga i deras umgänge (Antonio, Mario & 
Eduarda, 2008). Barnen godtar inte nödvändigtvis de kläder föräldrarna köper till dem och då 
“fel” kläder aldrig används av barnen har de en indirekt påverkan på föräldrars köpbeslut. De 
barn som är vana att bli materialistiskt bortskämda värderar ofta varumärke över andra attribut 
som utseende och komfort (Kervenoael et al., 2011). En utmaning för klädföretagen är att 
deras sortiment i många fall måste vara tilltalande för både föräldrarna och barnet (Jill & Rod, 
2004).  

1.1.5 Attribut som påverkar köpbeslutet 
 
Forskning som gjorts inom området konsumentbeteende och köpprocesser belyser utöver 
diverse modeller även attribut som påverkar köpbeslut inom konfektion. Pris är en faktor som 
ofta har en stor inverkan på konsumenten och många köpbeslut görs baserat på vad en produkt 
kostar. Om produkten säljs av ett exklusivt varumärke är en högre prisbild ofta godtagbar. 
Konsumenter resonerar, ofta medvetet eller omedvetet, att ett högt pris garanterar bra kvalitet 
vilket inte nödvändigtvis är fallet (Kwanho, Jiheon Lichtenstein, 2012). Attribut som 
utseende, material och komfort är också faktorer som påverkar konsumenten vid ett 
köpbeslut. Det kan vara problematiskt att kartlägga vilket av alla attribut som har störst 
inverkan på kundens köpbeslut då värderingarna kan variera och förändras mellan olika 
köpbeslut. Vid köp av en t-shirt är pris ofta en avgörande faktor medan attribut såsom 
hållbarhet och funktion kan vara viktigast vid köp av en vindjacka. Det är av stor vikt att 
klädföretagen inte har fel uppfattning om vad kunden kräver inom den specifika 
produktkategorin då det kan innebära onödiga resurser på attribut som kunden inte uppskattar. 
Det kan många gånger vara komplicerat och tidskrävande för företag att bygga upp en strategi 
utifrån kundernas önskemål men i längden är det ofta lönsamt (Hugo & Van Aardt, 2012; 
Moody, Kinderman & Sinha, 2010). 

1.2 Problematisering  
 
För att illustrera köpprocessen har vi i studien arbetat utifrån ett antal modeller, en av dem 
benämner vi som femstegsmodellen då den består av fem steg som beskriver de moment som 
ingår i en rationell köpprocess. Enligt femstegsmodellen påbörjas processen, som nämndes 
ovan, när kunden identifierar ett problem eller ett behov (Workman, 2010). 
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Då konfektion inte nödvändigtvis är en rationell process har vi valt att komplettera 
femstegsmodellen med en modell anpassad för klädinköp. Köpförloppet påbörjas då först i 
butik utifrån ett ha-begär snarare än ett behov, vilket innebär att informationssökningen, som 
är en del av femstegsmodellen, förbises (Solomon & Rabolt, 2009). Vid en rationell 
köpprocess söker kunden efter information innan butiksbesöket och urskiljer på det sättet 
vilka alternativ som existerar. Idag finns det flera tillvägagångssätt för kunden att söka 
nödvändig information och mängder av alternativ för kunden att välja bland 
(Balasubramanian, Raghunathan, & Mahajan, 2005). En utmaning för företagen är att 
köpprocessen är inkonsekvent då den kan styras av både ett behov eller ett ha-begär, vilket 
försvårar kartläggningen av konsumenternas beteende (Solomon & Rabolt, 2009). 
 
Evalueringsfasen där konsumenten identifierar sina möjliga alternativ är nästkommande steg i 
båda modellerna. Vad som är viktigt vid jämförelsen av de olika alternativen varierar 
beroende på vad för typ av produkt konsumenten ska inhandla. Vid köp av vissa produkter är 
ett lågt pris viktigt medan kvalitet kan vara det primära vid andra köp. Det faktum att 
kundernas preferenser varierar mellan köp försvårar och fördjupar även kartläggningsarbetet 
för företagen. Det kan vara svårt att göra en generell bedömning av vad kunderna efterfrågar 
då det skulle innebära en enskild undersökning av varje kundsegment samt produktgrupp 
(Hong & Sternthal, 2010).  
 
Kunden har enbart ett begränsat antal varumärken som övervägs vid evaluering, det är viktigt 
för ett företag att vara ett av de potentiella varumärken som kunden analyserar i 
evalueringsfasen, det här området kommer beskrivas närmare i avsnitt 3.2 (Campbell & 
Keller, 2003). I det skede då kunden evaluerar, granskas de olika alternativen, kunden tar 
hjälp av utomståendes åsikter samt personliga preferenser och erfarenheter för att möjliggöra 
ett val. Köpbeslutet baseras delvis, som nämndes tidigare, på den egna individens bakgrund 
och utgångspunkt något som är unikt från person till person (Piamphongsant & 
Mandhachitara, 2007). Utmaningen för företagen är att vara tilltalande till en segmenterad 
målgrupp som utgörs av individer med skilda värderingar och åsikter. 
 
När kunden har valt en produkt och genomfört ett köp inleds det avslutande steget; 
utvärdering av produkten. Målet för de flesta företag är att kunden ska vara tillfreds med 
produkten och därmed ha goda tankar om verksamheten och varumärket, som på så sätt 
förblir ett möjligt alternativ även i framtida köpprocesser (Solomon & Rabolt, 2009). 
Problemet med konfektion är att företagen inte får någon naturlig respons från kunderna då 
produkten ofta används och utvärderas utan direkt kontakt med företaget. Då en kunds 
missnöje oftast resulterar i att kunden lämnar tillbaka en vara utan förklaring alternativt 
undviker butiken i framtiden blir det svårt för företagen att förstå sin brister (Halstead, Dröger 
& Cooper, 1993). 
 
Enligt Jill och Rod (2004) har barnen en indirekt påverkan på föräldrarnas köpbeslut. Barnen 
har ibland bestämda åsikter och föredrar de varumärken och produkter som de känner igen 
och har sett förut. Det påvisar att barnen har en delvis omedveten kunskap om varumärken 
samt att företagen påverkar dem redan i en tidig ålder. Trots att föräldern är den slutgiltiga 
beslutsfattaren, då det oftast är de som betalar, kvarstår det faktum att barnet i viss mån kan 
styra över köpbeslutet. Risken är att om föräldern bestämmer själv, utan hänsyn till barnets 
åsikt, kanske plagget aldrig används och blir därmed ett onödigt köp. Företagen måste göra ett 
ställningstagande huruvida de ska ta hänsyn till barnens påverkan vid utformning av dels 
produkterna men även vid framtagning av marknads- och försäljningsstrategier.  
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Paradoxen är att företagen måste vara tilltalande till både föräldern och barnet samtidigt som 
det ofta anses oetiskt att rikta sin marknadsföring mot barn (Jill & Ros, 2004). 

1.3 Problemformuleringar 
 
Det har genomförts en stor mängd undersökningar kring det generella ämnet köpprocesser. Vi 
upplevde dock att det fanns ett gap i forskningen vad gäller det specifika området 
barnklädeskonsumtion, vilket motiverade oss till att studera och kartlägga hur köpprocessen 
såg ut då konsumenten handlar barnkläder. Följande forskningsfrågor var centrala i vår studie: 
 
1. Skiljer sig köpbeslutsprocessen för mammor vid köp av barnkläder ifrån de etablerade 
köpprocessmodellerna? I så fall, vilka är likheterna och skillnaderna? 
 
2. Vilka produktattribut påverkar mammors köpprocess och beslut vid köp av barnkläder? 
 
3. Vilka anpassningar måste barnklädesföretagen göra för att vara tilltalande till en heterogen 
målgrupp med skilda preferenser?  

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka och analysera likheter eller skillnader i köpprocessen vid 
konsumtion av barnkläder gentemot etablerade köpprocessmodeller. Målet är att få en djupare 
förståelse för hur mammor tänker när de köper barnkläder, hur deras köpprocess fortlöper 
samt vilka attribut de efterfrågar och värdesätter. Utifrån den informationen ger studien en 
tydligare uppfattning om vilka anpassningar barnklädesföretag bör göra för att bli tilltalande 
till målgruppen mammor. 

1.5 Avgränsningar 
 
För att minimera de makroekonomiska effekterna och generella trender valde vi i studien att 
avgränsa oss till en industri, den svenska modeindustrin men även en kategori, barnkläder. 
Konsumtion som begrepp används på olika sätt beroende på sammanhanget. Vidare i det här 
arbetet syftar begreppet konsumtion och konsument på; till slutkund det vill säga att fokus 
ligger på konsumentmarknaden och inte business-to-business.  
 
Enligt barnkonventionen definieras varje person under 18 år som ett barn, i den här studien 
har vi valt att avgränsat oss till att undersöka barn i åldrarna 0-7 år. Det är den avgränsade 
gruppen vi syftar till när vi använder begreppet barn i resultatredovisning, analys och slutsats.  
 
Ytterligare avgränsningar i studien var att vi fokuserade på att undersöka enbart mammor, 
med barn i åldrar 0-7 år. Enligt uppgifter från Gröna Grodan består cirka 90 % av deras 
kunder av mammor1 vilket gör vår avgränsning legitim. De geografiska avgränsningar som 
genomfördes var att vi har undersökt två städer, Eskilstuna och Stockholm.  

                                                
1 Sortimentschef, Gröna Grodan, möte 2013-02-27 
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Syftet med att undersöka två städer, en mindre och en större var att få ett mer generaliserbart 
resultat än om undersökningen hade genomförts, mer djupgående, i enbart en stad. Studien 
innefattade 10 veckors heltidsarbete, vilket har inneburit avgränsningar i studiens omfattning.    
 

2.0 Metod  
 
Metodavsnittet inleds med en förklaring av studiens utformning och design. Därefter 
redovisas vårt val av ansats, hur vi kom fram till vår empiriska metod. Vidare redovisas 
genomförandet av urvalet och rekryteringen samt genomförandet av undersökningen. 
Därefter diskuteras reliabiliteten och validiteten i vår studie och slutligen presenteras en 
kritisk diskussion rörande den information vi har använt oss av i uppsatsen.  

2.1 Studiens utformning och design 
 
Vi har utfört en kvalitativ undersökning som syftade till att studera mammors köpprocess 
samt vilka attribut de värdesätter och prioriterar vid köp av barnkläder. Genom ett holistiskt 
synsätt avsåg studien att öka förståelsen för köpbeslutsprocessen då mammor handlar 
barnkläder. Empirin i studien utgörs av semistrukturerade fokusgrupper, en lämplig 
datainsamlingsmetod då den stimulerade deltagarna att reagera och respondera på övriga 
deltagares uttalanden. Det skapades på det sättet en kreativ process i diskussionen som kan 
vara svår att skapa i enskilda intervjuer. Olika och ibland oväntade aspekter och argument 
värderades och ventilerades i gruppen, vilket gav värdefull information inför det fortsatta 
analysarbetet. (Bryman & Bell, 2011). 

2.2 Val av metod, fokusgrupper 
 
Vid genomgång av tidigare forskning noterades att merparten av studierna var kvantitativa 
med enkäter som metod. De studierna syftade att undersöka andra aspekter inom området 
jämfört med vårt arbete och deras metodval lämpade sig därmed inte för vår typ av 
undersökning. Metoder som istället används inom kvalitativa studier likt vår undersökning där 
syftet var att på ett djupare plan undersöka ett ämnesområde, var fokusgrupper samt 
intervjuer. Utifrån vår problemformulering samt syftet med studien ansåg vi att fokusgrupper 
var en givande metod. Det motiverades av att inom vårt specifika undersökningsområde var 
det mer relevant att få fram flera personers åsikter om ett ämne snarare än en mer djupgående 
undersökning av enbart en enskild persons åsikt. Fokusgrupper gav givande diskussioner då 
deltagarna reflekterade över varandras åsikter och ämnen som hade kunnat förbises i en 
enskild intervju belystes och diskuterades. 
 
De risker som fanns vid genomförande av fokusgrupper var den påverkan som en eller flera 
personer kunde haft på resterande gruppmedlemmar. Exempelvis vid känsligare frågor, kunde 
en persons åsikt begränsat vad de andra “fick” säga och tycka. Vi upplevde inte att 
ämnesområdet i våra fokusgrupper var känsligt vilket gjorde att mammorna vågade uttrycka 
sina meningar även om de skiljde sig från åsikterna i övrigt. Vi noterade ingen stark ledare i 
någon av våra samtalsgrupper utan alla uppfattades som prestigelösa samtidigt som de vågade 
säga vad de tyckte. 
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Intervjuarens personlighet, karaktär, kön, ålder och sociala tillhörighet kan även det ha 
påverkat deltagarnas svar och diskussion (Bryman & Bell, 2011). En annan nackdel som kan 
förekomma är att deltagarna engageras så pass mycket i samtalet att de talar i mun på 
varandra och det blir därmed svårt att tyda vad de enskilda personerna säger.  
Det kan även vara svårt för moderatorn att styra diskussionen åt rätt håll eller att avbryta den, 
samtidigt som det även kan vara svårt att få igång ett samtal. För att få givande diskussion 
ställs det krav på moderatorn att vara väl förberedd och ha en utarbetad intervjuguide eller att 
ha intressant stimulusmaterial (Hammersley & Atkinson, 1995), vilket vi upplevde att vi 
lyckades väl med. 

2.2.1 Urval till fokusgrupper 
 
Med hjälp av information rörande Gröna Grodans kunder samt syftet med studien 
identifierades en lämplig målgrupp. Målgruppen som studien anpassades efter var mammor 
födda under 70- och 80-talet med barn i åldrarna 0-7 år. Det var ett medvetet val att vända sig 
enbart till mammor i undersökningen då Gröna Grodans kunder till 90 % utgörs av kvinnor2. 
Vi genomförde fyra stycken fokusgrupper, åtta stycken mammor (plus reserver) valdes ut till 
varje grupp. Ungefär hälften av mammorna i varje grupp var födda under 70-talet och den 
andra hälften under 80-talet för att få en spridning mellan generationerna, se tabell 2.1. Då 
ämnena som diskuterades i fokusgrupperna inte var känsliga eller personliga ansåg vi att 
gruppstorleken på åtta personer var lämplig och att den inte riskerade att hämma 
diskussionen. 
 
Två stycken fokusgrupper genomfördes i Stockholm och två i Eskilstuna för att få ett mer 
representativt resultat som i en högre grad kunde generaliseras. I respektive stad hölls en 
fokusgrupp på förmiddagen och en på eftermiddagen. Det tidiga mötestillfället var avsett för 
mammor med barn i åldrarna 0-2 år och det sena passet var för mammor med barn i åldrarna 
3-7 år. Den här planeringen gjordes utifrån de tider vi trodde passade mammorna bäst, 
mammalediga har tid på förmiddagen medan de arbetande föredrog kvällstid. En annan 
parameter som vi hade i åtanke vid urvalet var hur mycket pengar mammorna spenderade på 
barnkläder i månaden, se tabell 2.2. Genom att ta hänsyn till de ovan nämnda kriterierna 
ansåg vi att deltagarna kunde representera populationen, vilken definieras i avsnitt 1.5. 
 

 
Tab. 2.1 Åldersfördelning deltagare fokusgrupper          Tab. 2.2 Utgifter på barnkläder/månad 
(egna tabeller) 
                                                
2 Sortimentschef, Gröna Grodan, möte 2013-02-27 
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2.2.2 Rekrytering  
 
För att resultatet med studien skulle anses som representativt för målgruppen krävdes ett 
noggrant genomfört urval, rekrytering till fokusgrupperna inleddes med utformningen av en 
anmälan. Anmälan bestod av en rad frågor som möjliggjorde urvalet och den marknadsfördes 
i diverse sociala medier såsom bloggar, forum och Communitys, exempelvis på siterna 
Facebook och familjeliv. Vi var medvetna om att marknadsföring i endast en kanal 
begränsade möjligheten till en total bredd i urvalet. Genom användandet av sociala medier 
samt våra personliga kontakter fanns det en risk att täckningen av alla samhällsskikt 
begränsades vilket även påverkade möjligheten att generalisera resultatet. 
  
För att upplysa respondenterna som anmälde sitt intresse om undersökningens syfte, beskrevs 
studien och hur processen skulle fortlöpa. Respondenterna informerades om att 
undersökningen genomfördes i samarbete med ett svenskt barnklädesföretag som förblev 
anonymt genom både anmälan och sedan undersökningen. De medverkande informerades 
även om att svaren skulle användas för att möjliggöra ett lämpligt urval till fyra stycken 
fokusgrupper samt att de utvalda deltagarna skulle erhålla ett presentkort på 800 kronor. Det 
faktum att deltagarna erbjöds ett presentkort kan ha påverkat motivationen till att delta. En av 
riskerna vid rekrytering till fokusgrupperna var att främst entusiaster skulle engagerat sig 
vilket kunde ge ett snedrivet resultat. Genom att erbjuda de medverkande ersättning i form av 
ett presentkort ökade chansen att nå de deltagare som annars inte hade anmält sig. Nackdelen 
med ersättning kan vara att deltagarna endast var närvarande för att erhålla presentkortet och 
därmed inte hade så mycket att tillföra diskussionen.  
 
Anmälan inleddes med att fråga om respondentens kön, man eller kvinna. Vi valde att ha med 
den frågan då anmälan adresserades till föräldrar i allmänhet, det vill säga inte den specifika 
målgruppen mammor. Det här var för att stärka vår teori om att mammorna står för 
barnklädesinköpen samt för att kunna göra ett representativt urval som liknar populationen 
(Bryman & Bell, 2011). Vidare i anmälan efterfrågades förälderns samt barnets/barnens 
födelseår då urvalet genomfördes utifrån ovannämnda kriterier. Informationen om barnens 
åldrar efterfrågades då stimulusmaterialet anpassades utifrån det för att stimulera 
diskussionen. I de fall då mammorna hade flera barn utgick vi från det äldsta barnets ålder vid 
indelningen, då Gröna Grodan hävdade att mammans mentala tankegång ligger i fas med det 
första barnets utveckling3. I de fåtal fall där vi i urvalet misslyckades med kriteriet rörande 
barnets ålder märktes det tydligt då de mammornas tankegång skiljde sig från de övriga då de 
ofta refererade till det äldsta barnet. 

  
Vidare i anmälan ville vi få en uppfattning om respondenternas bakgrund utifrån bostadsort, 
sysselsättning, vart de vanligtvis handlar barnkläder samt hur mycket pengar de i snitt 
spenderar på barnkläder i månaden. Frågorna utformades på ett tydligt och lättförståeligt sätt 
där svarsalternativen ansågs täcka in alla möjliga svar, se bilaga 1. Utifrån frågorna kunde vi 
göra ett varierat urval bestående av mammor med olika konsumtionsvanor. Frågan rörande 
konsumtion klassades som känslig vilket resulterade i att vi ställde frågan i slutet av anmälan. 
Vi använde även intervallsvar för att göra frågan mindre utelämnande dessutom var den 
specifika summan irrelevant i sammanhanget. 

  
 

                                                
3 Sortimentschef, Gröna Grodan, möte 2013-02-27 



 15 

För att försäkra att enkäten var förståelig och lätt att fylla i genomfördes ett pilottest på ett 
stickprov ur populationen. Vi ansåg att informationen i anmälan gav oss en bra grund som 
möjliggjorde vårt urval, vilket var teoretiskt urval då vi visste vilken målgrupp vi ville 
undersöka. I och med att personerna som medverkade i fokusgrupperna var handplockade 
utifrån de ställda kriterierna kan de på ett bra sätt representera populationen. Vi fick kontakt 
med en del av deltagarna genom en snöbollsmetod, det vill säga att vi kontaktade ett antal 
mammor som i sin tur spred informationen och anmälan vidare till mammor de känner och så 
vidare. Totalt anmälde sig 79 stycken mammor och utifrån de valde vi ut 40 mammor som 
skulle delta i fokusgrupperna. Vi valde medvetet ut fler mammor än det antal som skulle 
medverka i grupperna eftersom vi räknade med ett visst bortfall då det kan uppstå oväntade 
situationer som hindrar mammorna från att närvara. Vid fokusgrupptillfällena blev det i 
enlighet med vår planering ett visst bortfall och totalt 29 mammor deltog. 

2.2.3 Intervjuguide  
 
I samband med urvalet påbörjades utformningen av en intervjuguide. Guiden bidrog till en 
enhetlig struktur i de olika fokusgrupperna, samma frågor ställdes, i samma ordning, på 
samma sätt vilket minskade risken för bias. Genom användandet av en välplanerad 
intervjuguide undveks ledande frågor och missförstånd och resultaten i grupperna kunde 
enkelt jämföras med varnade. I och med att vi valde att göra semistrukturerade fokusgrupper 
följde intervjuguiden ett visst mönster där moderatorn ställde förutbestämda frågor och styrde 
på så sätt diskussionen.  
 
Fokusgrupperna inleddes med att moderatorn förklarade varför deltagarna var där och vilka 
som utförde undersökningen utan att avslöja vilket företag vi samarbetade med. Vidare 
förklarades syftet med studien, hur upplägget för diskussionen såg ut och vad 
stimulusmaterialet skulle användas till. För att försäkra att alla förstod hur en fokusgrupp gick 
till beskrevs det kortfattat, samt att moderatorn förklarade sin roll. Moderatorns roll var att 
ställa frågorna i intervjuguiden men utöver det inte delta i diskussionen, vara neutral, 
observerande och flexibel. Då vi agerade moderatorer och inte hade erfarenhet av 
fokusgrupper sen tidigare, kan vår insats samt risken för intervjuareffekt ha påverkat 
deltagarna i gruppen och därmed resultatet. Vi valde att båda två agera moderatorer. Vi 
genomförde fokusgrupperna i våra respektive hemstäder och ville därmed undvika att ha en 
moderatorroll i staden som vi hade koppling till. Risken var annars att vi kunde vara bekanta 
med deltagarna och därmed påverka deras åsikter och hela studiens resultat och reliabilitet. 
Det fanns en risk att det blev olika förutsättningar i grupperna då fokusgrupperna leddes av 
två olika individer, dock tror vi att den välgjorda intervjuguiden resulterade i att det inte blev 
några väsentliga skillnader mellan oss som moderatorer. Det förtydligades även för deltagarna 
att inga svar var rätt eller fel utan alla åsikter var av intresse.  
 
Introduktionen förklarade även att fokusgrupperna dokumenterades med hjälp av ljud- och 
filmupptagning, enbart för internt bruk. Informationen delgavs för att mammorna skulle känna 
sig bekväma och för att skapa ett förtroende mellan deltagare och moderator. Deltagarna 
ombads att ge sitt samtyckte till dokumentationen för att undvika kränkning av deras 
integritet, det vill säga att det här var en försiktighetsåtgärd ur ett etiskt perspektiv. 
Dokumentationsmetoden underlättade kodningsarbetet och gav en helhetsbild av samtalet då 
även reaktioner, kroppsspråk och miner kunde noteras. Intervjuguide finns bifogad som bilaga 
2 och 3, även transkribering av fokusgrupperna finns tillgänglig vid förfrågan.  
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2.2.4 Genomförande fokusgrupper 
 
Vid genomförandet av fokusgrupperna diskuterades ett antal produktkategorier och tre till 
fyra produkter från olika varumärken jämfördes, en i taget inom varje kategori. En av 
produkterna i varje kategori var från Gröna Grodan och resterande två till tre produkter var 
från konkurrerande varumärken. För att mammorna inte skulle påverkas av varumärkets 
betydelse neutraliserades samtliga plagg, det vill säga alla lappar och synliga märken var 
borttagna/övertäckta. En annan viktig faktor som vi hade i åtanke vid planeringen av 
fokusgrupperna var att mötena skulle hållas på oberoende platser som var lättillgängliga och 
som inte kunde kopplas till Gröna Grodan. Innan genomförandet av fokusgrupperna gjordes 
ett pilottest med fyra personer för att försäkra att frågorna var relevanta och att processen 
fortskred i enlighet med vårt syfte. Pilottestet resulterade i att den första frågan; När ni ska 
handla ____(de olika produkterna) till era barn vad tänker ni på då? Vilka faktorer är 
viktiga? uteblev, då den gav samma svar och diskussion som efterföljande frågor. 
  
Fokusgrupperna inleddes med en introduktionsfråga där mammorna ombads diskutera vilka 
faktorer som var viktiga vid köp av den första produktkategorin, skaloveraller. Faktorerna 
som de diskuterade kring och rangordnade var; pris, utseende, kvalitet, funktion och 
varumärke. Anledningen till varför vi valde de här faktorerna var att vi vid 
litteraturgenomgången noterade att ämnena var frekvent återkommande och viktiga 
parametrar vid ett köpbeslut. Syftet med introduktionsfrågan var att introducera ämnet som 
skulle diskuteras samt ge deltagarna möjligheten att dela med sig av egna erfarenheter 
(Krueger 1998).  
 
Skaloverall 1 visades upp av moderatorn, som bad deltagarna att skicka runt produkten och 
samtidigt kommentera kring vad som var bra och mindre bra med overallen. När overallen 
hade gått ett varv och alla hade fått uttrycka sin åsikt bad moderatorn att deltagarna skulle 
uppskatta ett rimligt pris på overallen och motivera varför de resonerade så. Det här var för att 
få en bättre uppfattning om hur mycket mammorna egentligen vill betala för en viss produkt. 
Frågan om ett rimligt pris gjorde många mammor förvirrade då de ville svara vad de trodde 
att produkten kostade i butik vilket gjorde att de hade svårt att fokusera på sin egen åsikt 
angående priset. När mammorna inte förstod bad de oss att förtydliga, vi var då konsekventa i 
våra svar och upprepade frågan; vad skulle ni säga är ett rimligt pris på den här produkten och 
varför? Den här frågan kan i viss mån ha räknats som probing då vi inte kan vara säkra på att 
mammorna förstod frågan trots förklaring. Samma procedur gjordes sedan med de resterande 
produkterna i produktkategorin overaller. 
 
När proceduren hade gjorts på alla overaller lades produkterna upp på bordet och moderatorn 
bad deltagarna att rangordna vilken overall de helst skulle köpa och vilken som skulle bli 
deras sista alternativ. Nästa steg var att moderatorn avslöjade pris och varumärke på alla 
overallerna och frågade deltagarna om deras rangordning påverkades och förändrades av den 
nya informationen. I slutet av den första produktkategorin ställdes en avslutande fråga; Nu när 
ni har tittat på alla overallerna är det något annat ni tänker på eller vill tillägga? Moderatorn 
började sedan om från introduktionsfrågan och genomförde samma process men med nästa 
produktkategori. När samtliga produktkategorier hade diskuterats ställdes en slutfråga; Nu när 
vi har tittat på alla produktkategorier, är det något annat ni tänker på eller vill tillägga 
rörande hela diskussionen? Frågan ställdes för att undvika att något relevant hade förbisetts 
eller glömts bort.  
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Då vår intervjuguide för fokusgrupperna följde samma mönster upprepade gånger fanns 
risken att deltagarna skulle uppfatta den som enformig, vilket hade kunnat leda till minskat 
intresse och sämre diskussion. Vi upplevde dock inte att deltagarna verkade uttråkade och 
oengagerade förmodligen tack vare stimulusmaterialet, som manade till diskussion och 
yttrandet av åsikter. Fokusgrupperna gav oss cirka 80 sidor transkribering som vi utvärderade 
och analyserade och som kan erhållas på förfrågan. 

2.3 Reliabilitet och validitet 
 
Då vi utfört en kvalitativ studie blir reliabiliteten i undersökningen svårhanterbar, den 
påverkades av faktorer som de instrument som användes. I fokusgrupperna var det vi som 
klassades som ”instrumentet” och trots att vi försökte vara noggranna och kritiska till vår 
insats så fanns det alltid saker som kan förbättras och det är svårt att vara självkritisk.  
 
Validiteten i undersökningen påverkades av hur väl urvalet representerade den definierade 
populationen. Gällande den externa validiteten ansåg vi att vi, utifrån de resurser vi hade, 
genererade ett relativt sanningsenligt resultatet men som dock inte kan generaliseras fullt ut. 
Faktorer som höjde vår validitet var att vi i undersökningen uppnådde en spridning både 
geografiskt och åldersmässigt. Vi anpassade dessutom vårt stimulusmaterial till barnens åldrar 
för att få en så givande diskussion som möjligt.  
 
En del händelser som inträffade under genomförandet av fokusgrupperna kan ha påverkat 
reliabilitet och validitet i studien. Vid ett tillfälle ramlade övertäckningen av ett varumärke av, 
vilket innebar att mammorna blev färgade då de hade vissa uppfattningar och associationer till 
märket, något som med största sannolikhet påverkade diskussionen. En annan händelse var att 
ett barn till en av de medverkade mammorna hade på sig ett av de plagg som diskuterades i 
fokusgruppen. Vi kan inte säkerställa om det påverkade mammornas åsikter om plagget dock 
märktes stora skillnader i åsikter jämfört med den grupp där plagget bara var ett i mängden.  

2.4 Källkritik 
 
Den empiriska forskningen som vidare presenteras i resultatredovisningen kap. 4.0 generades 
från de fokusgrupper vi genomförde. Som nämndes ovan kan inte resultatet från 
fokusgrupperna generaliseras fullt ut men vi anser dock att undersökningen ändå var relevant 
och kan användas av barnklädesföretag men med dess begränsningar i åtanke. Utöver den 
informationen vi genererade vid utförandet av fokusgrupperna kompletterade vi även det med 
relevant litteratur, publicerade vetenskapliga artiklar samt allmänna källor så som 
dagstidningar och relevant företagsinformation.  
 
Vid val av källor var vi genomgående kritiska när vi granskade dem för att undvika felaktig 
information. De vetenskapliga artiklar som användes var samtliga granskade och publicerade 
vilket ökade trovärdigheten i informationen. Vi var medvetna om att ett antal av dem är 
publicerade för ett antal år sedan men då vi ansåg att de fortfarande var aktuella valde vi att 
använda de tillsammans med nyare och uppdaterade artiklar.  
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Vid användandet av tryckt litteratur granskade vi de ursprungliga källorna som författaren 
använde sig av. Användningen av Internetkällor krävde extra vaksamhet då det är ett forum 
som var svårt att kontrollera. De Internetkällor som har använts, var främst för att stödja 
studiens allmänintresse och relevans och inte för att bygga upp en teoretisk referensram. Vid 
användandet av företagsinformation var vi medvetna om att den typen av text ofta vinklas på 
ett sätt som gynnar företaget. Det kan vara svårt att avläsa om företagsinformation ger en 
sanningsenlig bild då texten ofta framställdes som heltäckande och neutral och den 
information de inte vill lämna ut nämndes inte alls, vilket i praktiken gav en inkomplett bild. 

3.0 Litteraturgenomgång  
 
I det här kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för vår studie. Inledande 
kommer vi beskriva konsumtionsvanor inom familjer följt av individens egen samt barnens 
påverkan vid ett beslutsfattande. Därefter förklaras den etablerade femstegsmodellen som 
används vid rationella köpbeslut, beslutsmodellen vid klädköp samt hur processen kan 
variera beroende på produkt och individ. Litteraturgenomgången ska ge läsaren en överblick 
över de teorier som är betydelsefulla för kommande analys. 

3.1 Konsumtion i familjer 
 
Familjen är, enligt många forskare, en grupp som är viktig för företag när det kommer till 
konsumtion och köpbeslut. Familjen konsumerar i stora mängder och det är därmed högst 
relevant för företagen att förstå hur beslut rörande konsumtion fattas inom familjen (Shoham 
& Dalakas, 2005). Den största delen av familjens konsumtion utgörs av kostnaden för 
bostaden i form av till exempel hyra och lån. Andra stora utgifter är transporter (13.3%), 
livsmedel (12,2%) och fritid/underhållning (11,1%). Kläder utgör 4,8 % av hushållens totala 
konsumtion (Roos, 2012).  
 
Inom familjen fattas beslut ofta kollektivt snarare än individuellt, något som företagen måste 
anpassa sina marknadsföringsstrategier efter (Thomson, Laing & McKee, 2007). Konsumtion 
anses idag vara något familjer gör dels för nöjets skull och används ofta som en social markör 
för att visa framgång och välstånd (Ekström, 2010). Mellan år 2001 och 2011 har hushållens 
konsumtion av kläder och skor ökat med 42 % (Roos, 2012). Idag är klädkonsumtionen mer 
viljestyrd än behovsstyrd då kläder främst fyller en estetisk funktion snarare än ett primärt 
behov.  
 
Vid kartläggning av tillvägagångssättet vid beslutsfattande inom familjer är barnens påverkan 
en viktig aspekt, barn har idag stort inflytande och möjlighet att påverka föräldrarna i en 
beslutssituation (Shoham, Dalakas, 2005). Barnens möjlighet att påverka familjens köpbeslut 
startar redan i tidig ålder, när barnet har utvecklat förmågan att kommunicera sina önskningar. 
Barnen har störst påverkan vid inköp som inte är av högt värde eller produkter som är ämnade 
för barnen själva (Thomson, Laing & McKee, 2007). Flertalet områden har analyserats för att 
försöka förklara barnens inverkan på köpbeslut däribland familjerelaterade variabler som 
barnets ålder, föräldrars inställning gentemot reklam samt hur konservativ eller modern 
familjen var i diverse avseenden. Produktrelaterade variabler såsom varans relevans för 
barnet, varumärke samt produktens utseende och färg undersöktes även det för att få en 
djupare förståelse (Shoham, Dalakas, 2005). 
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Enligt Thomson, Laing & McKee (2007) uppfattades inte barnens påverkan som något 
negativt utan föräldrarna välkomnade barnens åsikter och den kunskap som de adderade vid 
ett köpbeslut (Thomson, Laing & McKee, 2007).  
 
De beslut som inte fattas kollektivt inom familjen utan på en individuell nivå är ofta de val 
som inte kräver lika mycket engagemang och där följderna av beslutet inte är har någon större 
påverkan på resten av familjen. Konsumtionsvanor och mönster varierar utifrån flertalet 
faktorer som kan delas in i kategorierna demografiska, sociala, personliga och psykologiska 
aspekter. Demografiska faktorer inkluderar variabler såsom etnicitet, kön och ålder (Sheth, 
Mittal & Newman, 1998) medan det sociala planet påverkas av individens klasstillhörighet 
som baseras på bland annat inkomst och utbildning. En individs personliga egenskaper i form 
av förmågor och kunskap spelar även det en stor roll vid ett köpbeslut, tillsammans med 
psykologiska faktorer såsom motiv och attityder (Brown, 1996).  

3.2 Femstegsmodellen vid köpbeslut  
 

              Fig. 3.1. Femstegsmodellen vid köpbeslut (efter Workman & Studak, 2012) 
 
När en person finner sig otillfreds med nulägets situation och vill nå ett önskat idealstadie 
uppstår ett behov som kan hanteras på olika sätt. Om kunden till exempel är i behov av ett par 
byxor och syftet enbart är att tillfredsställa avsaknaden, kan ett par byxor som kostar 100 
kronor ofta fylla samma funktion som ett dyrare alternativ. I det här skedet är det, som nämnts 
ovan, ofta viljan och individen som styr, snarare än behovet (Belk, Ger & Askegaard, 2003).  
 
Det behov som har identifierats sätter igång den rationella köpbeslutsprocessen som följer ett 
välkänt mönster i fem steg. Behovsidentifiering är något som kan vara enkelt eller komplext 
beroende på situationen (Puccinelli et al., 2010). Oavsett om kunden har ett verkligt behov för 
nya produkter eller om begäret uppstår av vilja så finns det ett gap mellan nuläget och det 
önskade tillståndet och processen för att stilla begäret inleds (Workman, 2010).  
 
Utifrån det upptäckta problemet påbörjas en informationssökning, beroende på vilken typ av 
beslut kunden ska fatta ser informationssökningen olika ut. Vissa kunder gillar att 
ostrukturerat se över produktutbudet i affären medan andra är mer målinriktade och vet 
specifikt vad de letar efter (Workman, 2010). Vanligtvis delas informationssökning upp i två 
kategorier, intern och extern informationssökning. Den interna sökningen baseras på egna 
erfarenheter och vetskap medan den externa sökningen grundas på andras åsikter ofta i form 
av word-of-mouth, samt information från andra källor såsom reklam, artiklar och tester 
(Bansal & Voyer, 2000). Idag är internet ett väsentligt hjälpmedel för kunden vid 
informationssökning, det är en kanal som möjliggör att konsumenten kan hitta företagens 
egen information men också oberoende parters åsikter.  
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Det finns flera organisationer som utför oberoende tester och jämförelser av olika 
produktgrupper för att informera konsumenterna samt göra de mer medvetna om de 
valmöjligheter som finns tillgängliga (Peterson, Merino, 2003).  
  
Dagens modeindustri erbjuder, som vi nämnt tidigare, stora valmöjligheter och konsumenten 
kan tack vare moderna hjälpmedel såsom internet ta del av ett större utbud än tidigare. Idag 
kan kunderna uppfatta de många möjligheterna som för många och måste därför avgränsa och 
sortera sina alternativ vilket är det tredje fasen i den rationella köpprocessen. Generellt har 
kunder en förutfattad mening och uppfattning som resulterar i en avgränsande ram där få 
varumärken kvalificerar sig. Inom ramen finns de varumärken som kunden brukar återkomma 
till samt ett antal ytterligare alternativ. De produkter som konsumenten köper per automatik 
och utan vidare eftertanke är ofta av de varumärken som finns inom den avgränsade ramen. 
Utanför ramen finns de varumärken som kunden känner till men som sällan övervägs som 
alternativ och undersöks därmed inte närmare. Utöver de två kategorierna av varumärken som 
nämndes ovan, finns även de märken vars existens kunden inte är medveten om och som av 
den anledningen inte är aktuella (Hong & Sternthal, 2010).  
  
När kunden väl har identifierat relevanta alternativ är nästa steg i processen att fatta ett beslut 
genom att välja ett av alternativen. Det faktiska beslutet kan som tidigare nämnts, styras av 
personliga eller andras erfarenheter men även den ibland undermedvetna uppfattningen av ett 
märke baserat på till exempel reklam (Smith, 1993). Konsumenten har generellt många krav 
men vid det faktiska beslutstillfället är det enbart de primära kriterierna som produkten 
förväntas uppfylla, attributen är olika viktiga beroende på beslutssituationen (Hsu & Burns, 
2002). De kriterier som påverkar beslutet vid köp av kläder kan delas in i kategorier, såsom; 
lämplighet/personlig stil, vilket inkluderar passform, bekvämlighet och kvalitet. 
Ekonomi/användbarhet, som bl. a. innefattar pris, varaktighet, mångsidighet samt skötsel. 
Attraktivitet/estetik syftar till det ytliga såsom plaggets trendfaktor, färg/mönster och 
utseende. Kvalitet inkluderar kvaliteten på konstruktionen, materialtyp och varaktighet 
kvalitetsmässigt. Image berör produktens prestige, vad andra människor tycker samt 
varumärket i sig (Forney et. al, 1999). Pris påverkar också beslutsfattandet och 
priskänsligheten beror många gånger på typen av plagg, vissa produkter är värda att betala 
mer för medan andra inte är det. Kopplingen högt pris och hög kvalitet är något som många 
kunder förlitar sig på trots vetskapen om att de nödvändigtvis inte är beroende av varandra 
(Kardes, et. al, 2004). 
 
I vissa köpsituationer är det enkelt för konsumenten att fatta ett beslut, om det uppenbart är ett 
alternativ som är mer tilltalande än resterande. I andra situationer kan det dock finnas två 
alternativ som enligt kunden uppfyller kriterierna lika väl. Ett vanligt tillvägagångssätt är då 
att bedöma det näst viktiga attributet och seden se vilket av alternativen som bäst uppfyller de 
kraven. Processen fortsätter på ett liknande sätt tills en av produkterna anses vara bättre än 
den andra (Alpert, 1993). 
 
Det femte och avslutande steget i femstegsmodellen är att kunden utvärderar sitt köp och ser 
över vad som är bra och dåligt med det. Kundens belåtenhet bestäms av de allmänna känslor 
eller attityder kunden har till produkten efter att den är köpt. Kunder definierar ofta 
produktens kvalitet olika innan och efter ett köp vilket gör det svårt för konfektionsföretag att 
behaga kunderna i de båda situationerna. Det finns flera delar som inkluderas i upplevd 
kvalitet så som pris och varumärke vilket kunden använder för att utvärdera om det var ett bra 
köp eller inte (Andersson, Fornell & Lehmann, 1994).  
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En annan del i utvärderingen är att kundens tankar om produkten innan köp jämförs med de 
uppfattningar kunden har om produkten efter köp. Om produkten motsvarar kundens 
förväntningar, bra eller dåligt, så reflekteras det inte mer över köpet. Om kundens 
förväntningar däremot inte uppfylls alternativt att förväntningarna uppfylls över förväntan är 
det något som noteras i högre utsträckning (Halstead, Dröger & Cooper, 1993). När en 
produkt utvärderas som bättre eller sämre än förväntat delar kunden oftast med sig av den 
erfarenheten till andra, så kallad word-of-mouth. Många konsumenter förlitar sig mer på den 
här typen av information än den information som företagen ger i form av exempelvis reklam, 
vilket gör word-of-mouth betydande för företag (Bansal & Voyer, 2000). 

3.3 Köpbeslutsmodellen vid klädinköp  
 
Vid ett klädinköp följer konsumenten inte nödvändigtvis den rationella köpprocessmodellen, 
istället inleds processen ofta med en specifik produkt. Kunden upptäcker produkten först i 
butik på till exempel en skyltdocka vilken resulterar i steg två i processen som innebär att 
kunden är medveten om att produkten finns. Medvetenheten leder till att kunden utforskar 
plagget ytterligare vilket kan resultera i ett ha-begär. Nästkommande steg innebär en 
evaluering av plagget vilket ofta inkluderar att produkten provas. Om kunden upplever att den 
är tillfreds med plagget leder det till ett köp och slutligen en utvärdering av det (Solomon & 
Rabolt, 2009). 
 

Fig. 3.2 Köpbeslutsmodellen vid klädinköp (efter Solomon & Rabolt 2009)  

3.4 Tid och engagemang vid köpbeslut  
 
Trots att femstegsmodellen för köpprocessen är etablerad kan företagen inte fullt förlita sig på 
att kunden alltid agerar rationellt, samlar information och tänker igenom samtliga av sina 
beslut. Det ska vara enkelt och lättillgängligt för kunden att snabbt få den information som 
krävs för att fatta ett beslut. Generellt gäller; att beroende på vilken sorts produkt 
konsumenten ska inhandla, påverkar det graden engagemang samt tankegångarna kring 
köpbeslutet. Många gånger genomförs rutinköp utan vidare eftertanke och flera av stegen i 
femstegsmodellen förbises. De beslut som innebär en noggrannare process är de produkter 
som även kräver större engagemang och som ofta har ett högre pris och högre risk (Puccinelli 
et al., 2009). För att bättre förstå helheten kring kundens tankegång vid ett köpbeslut kan 
modellen ”A continuum of buying decision behavior” användas. I modellen tas aspekter som 
pris, köpfrekvens och kundengagemang upp. De aspekterna sätts på en skala som går från att 
ett beslut görs på rutin till att det kräver noggrann eftertanke. Ju högre upp på skalan som ett 
beslut tas och som därmed kräver mer eftertanke, desto noggrannare följs den rationella 
modellen om beslutsfattande. Kunden samlar i de fallen mycket information som både baseras 
på egna erfarenheter men även extern information. De beslutssituationer som innefattar stort 
engagemang och tankegång görs utvärderingen av alternativen ofta genom att varje produkt 
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värderas för sig för att sedan ingå i en slutgiltig jämförelse av samtliga potentiella produkter. 
Den andra extremen, där köp görs på rutin, innefattar ingen eller liten medvetenhet och 
eftertanke vid ett köp. Här sker valen per automatik vilket resulterar i en snabbare och mer 
effektiv köpprocess (Alba, Hutchinson, 1988). 
 

 
Fig. 3.3 A continuum of buying decision behavior (efter Alba, Hutchinson, 1988) 

 
En annan faktor som påverkar mängden tid och engagemang som läggs på 
informationssökning är kundens förkunskaper inom området. De kunder som vet minst 
respektive mest tenderar att avstå från att söka information som kan påverka köpbeslutet. De 
kunder som har begränsad eller obefintlig kännedom vet inte vart de ska påbörja sin sökning 
medan de kunder som har mycket kunskap anser att de vet tillräckligt och behöver inte 
ytterligare information. De som istället är mest aktiva inom informationssökningen är de 
kunder som har måttlig vetskap om den produkt som ska köpas (Hong & Sternthal, 2010). 
Andra köpbeslut som brukar kräva mer eftertanke är de produkter där kunden upplever att det 
finns en risk. Kläder klassas generellt inte som en kategori som kan innebära en fysisk risk 
dock existerar psykologiska och ekonomiska risker vid ett klädinköp (Robinson & Doss, 
2011). 
 
Slutligen, familjen är en viktig grupp för företagen då de konsumerar mycket, många av 
familjens köpbeslut fattas kollektivt vilket företagen måste vara medvetna om för att kunna 
anpassa sina strategier (Thomson, Laing & McKee, 2007). Barnen har en betydande roll i 
familjens beslutfattande, men även den bakgrund de enskilda individerna i familjen har en 
påverkan på det slutgiltiga beslutet. Inom marknadsföring kartläggs ofta köpprocesser enligt 
en femstegsmodell. Vid klädinköp skiljer sig processen något då konsumenter ofta agerar 
annorlunda eller förbiser vissa faser i den rationella processen. Den tid och det engagemang 
som konsumenten spenderar på köpprocessen är faktorer som även det påverkar köpförloppet 
och varierar beroende på vad för typ av produkt som ska inhandlas. Alla modeller nämnda i 
litteraturgenomgången syftar till att förklara hur köpprocessen och konsumtion ser ut 
beroende på konsumenten, produkten och den situation som råder.  
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4.0 Resultatredovisning 
 
I det här kapitlet presenteras den empiriska forskning som genomförts i studien. Inledningsvis 
förklaras urvalsprocessen kortfattat samt genomförandet av fokusgrupperna. 
Resultatredovisningen illustrerar den generella diskussionen som rådde under 
samtalstillfällena enligt en tematisk uppdelning.  

4.1 Fokusgrupper 
 
För att undersöka vad mammor värderar och prioriterar vid köp av barnkläder, genomfördes 
fyra fokusgrupper. Grupperna bestod av cirka åtta mammor vardera, två av fokusgrupperna 
genomfördes i Stockholm och två stycken genomfördes i Eskilstuna för att kunna generalisera 
resultatet. Deltagarna i samtalsgrupperna var mammor, födda under 70- och 80-talet med barn 
i åldrarna 0-7 år. Genomförandet av fokusgrupperna skedde under semistrukturerade 
omständigheter med en välplanerad intervjuguide för att förhindra markanta skillnader som 
riskerade att snedvrida resultatet av diskussionen i fokusgrupperna. 

4.1.1 Hur handlar mammorna? 
 
När mammorna diskuterade hur deras köpprocess gick till sa de att behovet ofta uppstod först 
när de var i butik och såg ett plagg som tilltalade dem, enligt figur 3.2 på sid 21. Mammorna 
hade svårt att motstå ett sött bebisplagg när de väl upptäckt det och de sa att ibland är köpen 
mer baserade på en vilja snarare än ett behov. Under samtalen i fokusgrupperna diskuterade 
mammorna att det fanns flera faktorer som var av betydelse och påverkade det slutgiltiga 
köpbeslutet vid köp av barnkläder. Vilka faktorer som var mest betydelsefulla berodde enligt 
mammorna på vilken produkt som skulle inhandlas. Mammorna påpekade att produkter som 
förväntas hålla och användas under en längre tid kräver mer engagemang och planering 
medan inköp av ett plagg som har kortare användningstid ofta sker irrationellt, enligt modell 
3.3 på sid 22. En faktor som var viktig för mammorna var hur mycket pengar hon hade 
planerat att spendera på plagget som skulle inhandlas, prisnivån satte ofta ramarna för hur 
inköpet fortlöpte. När mammorna skulle köpa lite dyrare produkter såsom ytterkläder krävdes 
ett annat engagemang än vid köp av exempelvis en body. Vid köp av ytterkläder agerade 
mammorna mer rationellt, enligt modell 3.1 på sid 19, och berättade att de ibland tar hjälp av 
oberoende tester av plaggen såsom testfakta innan de gick till butik. Testerna gav en 
uppfattning om hur bra de olika alternativen var i praktiken, vilket skapade trygghet. När 
mammorna väl var i butik ville de att det skulle finnas tillgänglig information om plaggets 
funktioner såsom vattenresistens och vindtäthet. De uppskattade därmed om plagget hade 
exempelvis hangtags som visade och beskrev plaggets olika funktioner så att det var lätt att 
förstå plaggets finesser. 
 
Vid köp av produkter såsom bodys, jeans och t-shirts tyckte mammorna att faktorerna 
utseende samt känslan på plagget var viktigare än kvalitet och funktion. Det första mammorna 
noterade med ett plagg var ofta det estetiska, först när plaggets utseende tilltalade, övervägde 
de att gå fram till plagget och undersöka det närmare, oftast genom att känna på det. 
Mammorna påpekade att dagens breda utbud av barnkläder leder till att de inte behöver 
kompromissa angående sina önskemål. 
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Om en produkt har en känsla som inte tilltalar, exempelvis en sträv söm, går mamman oftast 
vidare till ett annat plagg. Hon fortsätter med det här tills hon har hittat ett plagg som 
uppfyller kraven.  
 
Vad gäller utvärderingen av ett plagg sa mammorna att de ville att produkten skulle leva upp 
till de satta förväntningarna innan köp och att de ville slippa överraskningar när plagget 
används. Det var viktigt för mamman att barnet gillade och trivdes i produkten då plagget i de 
fallen uppfattades som ett bättre köp. Andra aspekter som var viktiga för mammorna var att 
plagget skulle vara enkelt att tvätta samt att produkten hade en bra tvättbeständighet. Det var 
även primärt att plagget höll den tid som förväntades och att priset därmed reflekterade 
kvaliteten. Om plagget dessutom kunde ärvas av andra barn ansågs det av mammorna vara en 
stor fördel. 
 

... jag har ju blivit lurad och köpt sen när man kommer hem inser man att det 
inte går att använda. 
Mamma, Stockholm, 80-talist 

 
I våra fokusgrupper prioriterade inte mammorna ett prestigefullt varumärke vid köp av 
barnkläder. Det var alltid flera faktorer som värdesattes före varumärket, flera mammor blev 
förvånade när de upplystes om varumärket på de kläder som analyserades och påpekade att de 
inte hade kopplat plaggen till dess varumärke. Diskussion kring varumärken handlade om att 
de sätter en viss standard och förväntan på vad plagget ska tåla och klara av utifrån 
varumärket. En mamma berättade att hon ofta utgår från varumärket när hon handlar dyrare 
produkter, hon väljer ett varumärke inom det prissegment som är aktuellt för köpet och utifrån 
märket har hon vissa förväntningar. Hon menar att samtliga varumärken från de billigaste till 
de dyraste inte utvärderas och undersöks närmare utan hon vet vilka märken som är lämpliga 
och de ses över i första hand. 

4.1.2 Produktsäkerhet  
 
Mammorna berättade att det var viktigt att känna sig trygg i sina köp och val av barnkläder, 
de ville grundläggande att barnen skulle vara varma och torra. De diskuterade även andra 
aspekter rörande säkerhet på barnkläder och främst då ytterkläder. Då barnen inte kan hållas 
under konstant uppsyn, varken av föräldrar eller på förskolan, var det viktigt för mamman att 
barnet syns tydligt om hen till exempel rör sig i närheten av trafikerade vägar. Mammorna var 
överens om betydelsen av att ytterplagg för barn ska ha många reflexer, både uppe och nere 
samt fram och bak. Reflexerna ska vara av bra kvalitet så de inte slits bort och blir 
funktionslösa. Färg kan även det fylla en funktion när det kommer till säkerhet. De flesta 
mammorna efterfrågade klara och färgglada plagg till sina barn, dels för att det är roligare 
men även för att det är lättare att se sitt barn i stora folkmassor. Mammorna menar även att 
färg gör det lättare för andra människor att upptäcka barnet och därmed kan olyckor undvikas 
till exempel i trafiken.  
 
Diskussionen kring luvor var något som frekvent togs upp vid alla fyra samtalstillfällen, alla 
mammor var eniga om att ytterkläder bör ha avtagbar luva ur säkerhetssynpunkt. Vid de flesta 
samtalstillfällena var det minst en mamma som tog upp ämnet om luva på ytterplagg och som 
sedan de övriga mammor höll med om. Det var ett fåtal mammor som öppet sa att riskerna 
med luva inte var något de vanligtvis reflekterade över men att det såklart var positivt att den 
gick att ta bort. 
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Gröna Grodans tröja som diskuterades i mjukissetkategorin hade även den en avtagbar luva, 
något som de flesta mammorna tyckte var överkurs då säkerhetsaspekten inte var lika 
påtagligt viktig på plagg som används inomhus. I Stockholmsgrupperna var de kritiska mot 
utseendet på tröjan med den avtagbara luvan. De ogillade att tröjan var ett mellanting mellan 
luvtröja och collegetröja och att de skulle avstå att köpa tröjan av den anledningen, trots att en 
avtagbar luva är en god idé i teorin. I Eskilstuna var mammorna mer positiva till Gröna 
Grodans tröja med avtagbar luva och ansåg att det var en smart finess som skulle kunna 
användas. Samtidigt förstod de att en sådan funktion innebar ett högre pris, vilket de var 
tveksamma om de ville betala för. 
 

...bra med avtagbar luva, inget som jag tänker på egentligen men en 
säkerhetsgrej. 
 Mamma, Stockholm, 70-talist 

 
Det var även viktigt för mammorna att plaggen som barnen använde var snälla mot huden, de 
skulle inte skava på något sätt och mammorna såg gärna att tröjorna hade ett skydd för 
dragkedjan. De var även noggranna med att det inte fanns några knappar eller snören som 
kunde skava på barnets hud, något som var särskilt viktigt på bebiskläder då spädbarn ligger 
ner större delen av tiden. Plaggens material ska inte heller irritera eller klia utan vara 
skonsamma mot barnens hud.  

4.1.3 Komfort 
 
Ett ämne som ofta berördes i fokusgrupperna var komfort, mammorna ville att deras barn 
skulle trivas och vara bekväma i sina kläder. En generell åsikt var att alla barnkläder ska vara 
mjuka och sköna, något som dock var extra viktigt inom vissa produktkategorier såsom 
mjukisset och bodys. Passformen och att plaggen sitter som de ska på barnet var viktigt för 
mammorna, springa, hoppa och klättra ska barnet kunna göra utan att kläderna blir ett hinder. 
Ett produktområde där komfort diskuterades frekvent var jeans, mammorna var eniga om att 
jeans ska vara bekväma och anpassade efter barnets ålder. Bebisar ska ha jeans i mjukistyg 
som är bekväma att ligga i vagnen med, styvare, “riktiga” jeans är först aktuellt när barnet 
blivit lite äldre. Det som diskuterades av mammorna i fokusgrupperna rörande jeans för lite 
äldre barn var att det fanns två typer av jeans, gå-bort-jeans och dagisjeans. Mammorna hade 
olika krav på byxorna beroende på vilken kategori de tillhörde. Dagisjeans bör enligt 
mammorna vara mjuka och lätta att röra sig i utan att det innebär att jeansen var för tunna och 
går sönder lätt. Gå-bort-jeans kan däremot vara aningen hårdare då de ska användas vid 
tillfällen då barnet ska vara mer uppklädd och där lek inte är av högsta prioriterat.  
 

Jag använder inte så mycket jeans när de är såhär små, det är ju inge skönt. 
Om man tänker själv att man ska ligga i sängen en hel dag då tar man ju inte 
på sig jeans, däremot om man ska bort eller så. 
Mamma, Stockholm, 70-talist 

 
Gemensamt för både små och stora barn var att mammorna tyckte att reglerbar midja var ett 
måste för att göra byxorna behagliga både för smalare och lite större barn. För att öka 
komforten för barnen ytterligare diskuterade mammorna att det borde vara vanligare med ett 
mjukt material som till exempel fleece på linningens insida i ytterplagg istället för det 
vanligaste som är enbart resår. En annan faktor som berör komfort men även funktion var att 
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plaggen antingen ska hålla barnet varmt eller vara utformade så att det är skönt för barnen att 
vara aktiva i det. 
 
En annan produktgrupp där komfort var ett av de attribut som värdesattes högst var bodys, då 
utgick mammorna mycket på känslan av plagget vid ett köpbeslut. Då bodyn är i direkt 
kontakt med barnets hud ville mammorna att den skulle vara gjord av ett material som är så 
mjukt och behagligt som möjligt. Det ska inte heller finnas något som kan skava på bebisen 
som till exempel dåligt placerade knappar eller hårda och sträva sömmar.  
 
Skydd för dragkedjor berördes vid diskussionen om produktsäkerhet men även inom området 
komfort. Mammorna efterfrågade ett rejält skydd för dragkedjan, uppe i halsen, något som 
inte var vanligt förekommande på de plagg som analyserades i våra fokusgrupper. Mammorna 
ansåg att dragkedjan var något som barnet själv ska klara av att dra upp utan att riskera att 
skada sig genom att dragkedjan fastnar i huden eller liknande. Skydd vid hakan skulle enligt 
mammorna även vara bra i det anseendet att det förhindrar att dragkedjan skaver mot hakan 
när den är stängd. Luvan som var en central del i diskussionen rörande produktsäkerhet 
nämndes även inom området komfort. Mammorna ansåg att luvor dels var obekväma för 
barnen när de ligger ner med luvan nertagen på men också knölig och i vägen för barnen när 
ytterkläderna sätts på. Mammorna hade svårt att bestämma sig för om luvan skulle placeras 
innanför jackan eller utanpå. 

4.1.4 Pris 
 
När mammorna diskuterade pris på barnkläder var de överens om att det inte får vara för dyrt 
och det ska vara rimligt gentemot plaggets kvalitet och funktion. Inom de flesta 
produktkategorierna ville mammorna att plaggen skulle vara billiga då kläder är något barn 
sliter ut och framförallt växer ur snabbt. Bodys var exempel något som mammorna absolut 
inte vill betala mer än 200 kronor för då bodyns användningstid är väldigt kort, de såg gärna 
att bodyn kostade runt 100 kronor. När det kom till plagg med mer funktioner som till 
exempel ytterplagg, var de villiga att betala ett lite högre pris men då förväntas också 
ytterplagget hålla under en längre tid.  
 

Ytterkläder förstår jag men inte den här. Inte över 200 kr för en body. 
 Mamma, Eskilstuna, 80-talist 

 
Gåvor var också en produktgrupp som mammorna var villiga att lägga extra pengar på. När 
det gäller gåvor avvek mammorna ibland från sin vanliga konsumtionsprocess. I de fallen var 
det inte lika viktigt att produkterna var praktiska och prisvärda utan gåvor kunde ses mer som 
en statussymbol.  
 
De mammor som deltog i våra fokusgrupper såg inget direkt värde med märkeskläder då det 
innebär att betala ett högre pris enbart på grund av varumärket, de skulle hellre köpa ett 
liknande plagg till ett lägre pris från någon utav lågpriskedjorna. Mammorna pratade även om 
att de kunde vända sig till second hand butiker för att hitta barnkläder till ett billigare pris. 
Gröna Grodans plagg ansågs av mammorna vara för dyra. Mammorna föredrog många gånger 
ett billigare plagg framför deras även när de var ovetandes om priset, då de kostsamma 
finesserna inte noteras.  
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Mammorna påpekade att en viktig faktor vid ytterkläder var att de ska kunna ärvas. Plaggen 
skulle vara hållbara så att de antingen kunde ärvas, exempelvis av mindre syskon, eller säljas 
vidare. Därmed tyckte mammorna att det var bättre att lägga mer pengar på ett ytterplagg än 
exempelvis en t-shirt. En t-shirt blir sliten snabbare och mammorna såg inte samma 
möjligheter till att ärva med en t-shirt som ytterplagg.  

4.1.5 Utseende 
 
Diskussionen om hur mammorna ville att barnkläder skulle se ut samt vad de gillade och 
ogillade rent estetiskt på de klädesplagg som analyserades, var en central del under 
fokusgruppssamtalen. Åsikterna var individuella men det kan dock noteras att utseende, 
generellt, var väldigt viktigt och något som mammorna ofta helt eller delvis grundade sina 
köpbeslut på. Åsikterna om vad som var fint och fult skiljde sig åt inom grupperna såväl som 
mellan grupperna. En gemensam åsikt för alla grupper var att merparten av mammorna som 
deltog helst köpte kläder som var färgglada, med klara färger snarare än mörka och dova. Det 
var en paradox för mammorna vad gäller färger när det kommer till ytterplagg, mammorna 
ville ha knalliga och roliga färger men för ytterkläder fanns enligt mammorna ytterligare 
variabler som spelade in. Ytterkläder som ofta kostar lite mer önskade mammorna kunna 
användas av flera barn vilket leder till att de efterfrågar unisexfärger. Grundfärgerna gult, 
blått, grönt och rött uppfattades som neutrala och kunde ärvas vidare oavsett kön. Färgen på 
ytterplagg fick gärna kamouflera fläckar och smuts vilket leder till att flera av de klara och 
ljusa färgerna blir opraktiska.  
 
Mammorna ansåg att roliga detaljer som färgglada dragkedjor kunde höja ett tristare men 
praktiskt plagg och därmed blev plagget ett mer attraktivt köp. En annan aspekt som noterades 
under diskussionen var att utseende ofta överses om det sattes mot vad som var praktiskt, en 
mamma sa exempelvis att hon aldrig skulle köpa en body med knappar i ryggen även om hon 
tyckte att det var jättesnyggt, just för att det är opraktiskt. Det gällde även vid jeans, inom den 
kategorin efterfrågade mammorna muddar på byxorna, något de flesta inte tyckte var estetiskt 
tilltalande men som uppfattades som praktiskt och skönt för barnet. 

4.1.6 Funktion och kvalitet 
 
Funktion och kvalitet var två faktorer som var väldigt viktiga för mammorna och ämnen som 
främst diskuterades rörande ytterkläder. Ytterkläderna skulle tåla mycket som att stå emot 
vind och vatten, samt hålla barnet varmt alternativt svalt beroende på syftet med plagget. 
Mammorna hade högre krav på ytterkläder än på övriga produktgrupper och materialen skulle 
då vara av högre kvalitet, gärna tjockare och styvare. Några av de viktigaste finesserna som 
mammorna krävde på ytterkläder var att luvan skulle vara avtagbar och att det skulle finnas 
förstärkning på knä och rumpa då det oftast är de områdena som slits mest. Utifrån 
diskussionen noterades att ett extra lager med tyg ovanpå grundtyget uppfattades som bättre 
än ett starkt grundtyg.  
 
Andra funktioner såsom utbytbara hällor under skorna och hängslen på byxorna var något 
mammorna föredrog. Däremot var inte mammorna villiga att betala för onödiga funktioner 
såsom fickor och avancerade extradetaljer. 



 28 

Oftast var ytterplagg med avancerade detaljerna dyrare och då mammorna sällan värderade 
finesserna ville de inte betala ett högre pris för dem. Mammorna tyckte att ett ytterplagg för 
ett barn som sitter i vagn inte behöver lika mycket funktioner som ett plagg för ett större barn 
som leker mer. Mammorna ansåg att företagen borde anpassa sina ytterplagg efter barnens 
ålder så plaggen inte har funktioner som är onödiga för åldersgruppen.  
 

Det viktigaste kanske är funktionen, en skaljacka ska ju tåla en del, stå emot 
vind, vatten…” 
Mamma, Stockholm, 70-talist 

 
Funktioner som hjälper till vid av- och påklädnad av ett barn uppskattades oftast av 
mammorna. De såg gärna att exempelvis en body hade knappar vid axeln, utöver de självklara 
knapparna vid grenen, för att det skulle bli lättare att klä av/på ett barn. Mammorna ville även 
att kläderna skulle vara lätta för barnet själv att ta på och av sig, exempelvis genom att 
byxorna inte hade knapp eller gylf. Det var också viktigt att kläderna var anpassade efter 
barnets former. Passformen på kläderna var viktig för mammorna, inte bara ur en funktionell 
utan även ur en estetisk synvinkel. Mammorna såg gärna att plaggen hade längre ärmar och 
ben som kunde vikas upp utan att det förstörde helhetsintrycket och på så sätt kan plaggen 
användas under en längre tid då de kan följa barnets utveckling.  
 
Vid köp av barnkläder tyckte mammorna att det var en fördel om plaggen gick att blanda med 
andra färger vid tvätt. Ett av plaggen som analyserades var en vit t-shirt med ett stort färgglatt 
tryck, det tyckte mammorna var opraktiskt då de inte visste hur de skulle tvätta tröjan utan att 
den skulle missfärgas. De ville även att plaggen skulle gå att tvättas ofta och inte slitas ut eller 
tappa formen efter bara ett fåtal tvättar. Mammorna var inte positiva till strykning av 
barnkläder och såg gärna att kläderna inte skrynklar då de på så sätt kan användas utan att 
behöva strykas.  

4.2 Sammanfattning av resultatredovisning 
 
Studiens empiri utgörs av fokusgruppsundersökningar som genomförts på mammor i 
Stockholm och Eskilstuna. Informationen som genererades från fokusgrupperna beskriver hur 
mammorna agerar när de handlar barnkläder. Mammans köpprocess såg olika ut beroende på 
vad för typ av produkt som skulle inhandlas. Det fanns även ett flertal attribut som påverkade 
mamman när hon skulle köpa barnkläder; produktsäkerhet, komfort, pris, utseende, funktion 
och kvalitet. De här attributen var, vid köp av barnkläder, viktiga då mamman var mån om att 
fatta bra köpbeslut som gynnade barnet.   

5. 0 Analys - Mammornas köpprocess 
 
I det här avsnittet analyseras vårt empiriska resultat med de presenterade vetenskapliga 
teorierna som grund. Mammornas köpprocess beskrivs steg för steg, likheterna och 
skillnaderna med de etablerade köpprocessmodellerna belyses och diskuteras tillsammans 
med de attribut som påverkar mammornas köpbeslut. Avslutningsvis analyseras vilka 
anpassningar barnklädesföretag bör göra för att vara tilltalande till målgruppen mammor. 
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5.1 Behovsidentifiering 
 
Genom en jämförelse av studiens litteraturgenomgång och resultatredovisningen noterade vi 
att mammornas köpprocess skiljer sig på vissa områden från de presenterade modellerna. 
Barnkonfektion är relativt unikt då produkterna oftast köps av föräldern och därmed inte av 
den slutgiltiga användaren. En annan faktor som var särskiljande för barnkläder var att 
produkterna hade en kort användningstid då barnet dels växer ur plaggen snabbt men även 
testar och sliter ut dem på en annan nivå än en vuxen. Enligt informationen från våra 
fokusgrupper var mamman ofta den person som fattade beslut om när barnet behövde nya 
kläder, ofta utifrån vad som var utslitet och vad barnet hade vuxit ur. Köpprocessen kunde 
sättas ingång när mamman uppfattade att det finns ett behov för en ny produkt, se figur 5.1 
nedan. Processen kunde även inledas i butik, i enlighet med modellen för klädinköp, se figur 
5.2 nedan. De processer som påbörjades först i butik var främst de köp som krävde mindre 
eftertanke och engagemang och där informationssökningen uppfattades som onödig, enligt 
modell 3.3 på sid 22. Mammans intresse kunde fångas enbart av åsynen av ett bebisplagg och 
hon hade sedan svårt att motstå att unna sitt barn produkten. Vi uppfattar det som att de flesta 
mammor, utifrån de ekonomiska förutsättningar de har, önskade att deras barn såg välvårdade 
ut och därmed kände behovet att uppdatera barnens garderob. 

 
Fig. 5.1 Mammans köpprocess alternativ 1 (egen modell) 

Fig. 5.2 Mammans köpprocess alternativ 2 (egen modell) 
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5.2 Informationssökning 
 
När behovet hade identifierats skedde nästa steg i processen, informationssökning, i enlighet 
med femstegsmodellen, beskrevs närmre i avsnitt 3.2 på sid. 19. Informationssökning 
påbörjades och mamman utgick då från intern samt extern information för att identifiera 
lämpliga alternativ. Mammans egna erfarenheter, exempelvis om ett liknande behov hade 
uppstått tidigare och hon då fattat ett köpbeslut som hon varit tillfreds med, gjorde att det var 
troligt att hon återvände till samma företag igen. Även extern informationssökning till 
exempel internet och oberoende tester kunde användas som ett hjälpmedel för att kartlägga 
vilka alternativ som finns. Att genomföra en grundligare informationssökning i enlighet med 
den rationella femstegsmodellen var något som förekom bland mammorna i våra 
fokusgrupper främst vid köp av dyrare varor såsom ytterplagg. 
 
Något vi även noterade kopplat till mammornas informationssökning var deras okunnighet 
inom det textila området, vilket ledde till att de dels riskerade att missförstå testfakta men 
också att de inte upptäckte de brister som kan finnas i testernas utförande. Gröna Grodan var 
kritiska till oberoende tester då de ansåg att deras produkter undervärderas på grund av att 
testerna genomfördes på ett felaktigt sätt. Testerna framställdes dock alltid som riktiga och då 
mammorna ofta förlitade sig på den information som testerna gav, riskerade Gröna Grodan att 
förlora både potentiella och befintliga kunder4. 
 
En annan faktor som vi har noterat påverkar mammans köpprocess och informationssökning 
är influenserna från andra mammor. Mammor är en konsumentgrupp som gärna delar med sig 
av sina personliga erfarenheter. Vi noterade att särskilt första-barns-mammor hade starka 
åsikter om vilka produkter som var bra respektive dåliga för barnet och de var måna om att 
inte göra fel val. Ett exempel var en mamma i Stockholm som berättade att hon gjort 
misstaget att köpa en body med knytning istället för knappar, vilket olyckligtvis skavde på 
bebisen. Hon berättade att hon hade avrått alla småbarnsmammor hon kände från att köpa en 
liknande body. Vi uppfattar det som att mammor inte gärna går emot normen vad gäller 
barnkläder, om en produkt stämplas som dålig av en grupp mammor undviks produkten även 
av andra. Vi kan konstatera att mammor som nyligen fött sitt första barn är mer engagerade 
och lägger mer tid på köpprocessen av barnkläder vilket utifrån fig.3.3 på sid. 22 innebär att 
mammorna inte klassar sina köp som rutinköp utan att de bör tänkas igenom noggrant. Vi 
upplever att första-barns-mammorna var särskilt noggranna och benägna om att alltid göra rätt 
val och visa utåt att de var bra mammor. Mammor med lite äldre och ibland fler barn hade 
däremot en mer avslappnad inställning till noggrannheten vid köp av barnkläder.  

5.3 Evaluering av alternativ 
 
När mamman upplevde att hon samlat tillräckligt med information påbörjades nästa steg i 
processen vilket var att hon evaluerade alternativen. Evalueringsfasen stämmer på många 
punkter överens med både femstegsmodellen och köpprocessmodellen anpassad för klädinköp 
se figurer 3.1 och 3.2. En generell notering vi har gjort är att när mammorna ska jämföra olika 
alternativ är estetik och känslan på plagget det primära. Mammorna nämnde att de sällan 
behöver kompromissa angående sina önskemål då barnklädesutbudet idag är så stort, om ett 
plagg inte uppfyller kraven finns det ett annat plagg som gör det. 
                                                
4 Sortimentschef, Gröna Grodan, möte 2013-02-27 
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5.3.1 Komfort 
 
När det kommer till attributet komfort skulle bebis- och barnkläder enligt mammorna alltid 
vara mjuka och sköna och de poängterade att de aldrig skulle sätta på sina barn obekväma 
plagg. Det vi kunde konstatera rörande komfort var att plaggen skulle vara anpassade dels 
efter barnens anatomi men även efter de aktiviteter som barnet utförde i plagget. Genom att 
företagen prioriterar en bra passform på barnplaggen tror vi att mammorna uppfattar det som 
och uppskattar att företagen förstår barnens behov. Om plaggen dessutom var anpassade efter 
barnets ålder, det vill säga att funktioner och finesser var utformade för att passa barnets 
skede i utvecklingen, tror vi att även det höjde företagets anseende hos mamman.  

5.3.2 Produktsäkerhet 
 
Ett viktigt område inom barnkonfektion var produktsäkerhet, något som vi tror att det sällan 
reflekteras över vid ett vanligt klädinköp. Mammorna var benägna om att deras barn skulle 
vara trygga i sina kläder och ämnet var därför centralt under fokusgruppssamtalen. Det mest 
omtalade rörande säkerhet var luvan på ytterplagg, mammorna ville att deras barn skulle ha 
möjlighet att leka fritt utan risken att skada sig själva då luvan kunde fastna till exempel när 
barnet klättrar.  
 
Även att barnet ska synas var viktigt för mamman, då i form av mycket reflexer och klara 
färger på plaggen. Vi uppfattar det som att mammorna ville minimera alla potentiella faror 
och om de genom ett klädval kunde minska riskerna ansågs det som en avgörande faktor vid 
beslut. Vi tror att bristande säkerhet på ett plagg skulle med stor sannolikhet avleda mamman 
från köp. Vi upplevde att säkerhet kunde klassas som ett något känsligare ämnesområde då 
det endast fanns ett resonemang som ansågs korrekt och accepterat - barnet ska vara säkert. 
Det här faktumet resulterade i att om en mamma tog upp ämnet tenderade övriga deltagare att 
tycka likadant. Det är en självklarhet att alla mammor vill att deras barn ska vara säkert men 
vi upplevde det som att det inte var något som alla nödvändigtvis reflekterade över vid köp av 
barnkläder. 

5.3.3 Pris 
 
Vad gäller området pris upplevde vi att mammorna var måna om att plaggen skulle vara 
prisvärda i en högre utsträckning när det kommer till barnkonfektion än vid konfektion i 
övrigt. Ett för högt pris var ofta en anledning till att de avstod från ett köp medan ett lågt pris 
tenderade att locka mamman till spontanshopping. Vi upplevde dock att barnkläder var något 
som mamman köper utan att känna skuld över att hon spenderar pengar. De spärrar som 
mamman har för sin egen konsumtion existerar inte i samma utsträckning när det kommer till 
att köpa barnkläder.  
 
Flera gånger under fokusgrupperna talade mammorna om att vissa typer av plagg ville de 
köpa så billigt som möjligt för att de sedan utan vidare eftertanke skulle kunna slängas när de 
blev slitna. De ansåg att det inte fanns någon poäng med att lägga ner mer pengar på 
barnkläder då de ofta går sönder efter en kort period. Dock misstänker vi att mammorna i 
vissa fall inte reflekterade över hur mycket pengar de spenderade på sina barn då priset på 
barnkläder är betydligt lägre än på vuxenkläder.  
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En mamma sa till exempel att om hon kunde gå ut och köpa ett par dyra vinterstövlar till sig 
själv så kändes det inte mer än rätt att köpa ordentliga skor även till sitt barn.  
 
En viktig punkt i evalueringsfasen var att priset på produkten skulle ligga inom ramen för hur 
mycket pengar mamman hade planerat att spendera. Vid klädkonsumtion för vuxna kunde en 
del produkter klassas som investeringar i konsumentens tycke. Vi anser att möjligheten till 
investeringar är mer begränsad vad gäller barnkläder då barnen växer ur plaggen fort. De köp 
som dock kan klassas som investeringar är ytterplagg och då med tanken att de ska kunna 
ärvas. En längre livslängd gjorde att den här produktkategorin blev mindre priskänslig för 
mammorna. För att ett ytterplagg skulle ses som en investering krävde mamman att plagget 
skulle leva upp till de förväntningar som fanns. Vi anser att det är svårt för företagen att 
fokusera på rätt områden och attribut, det är viktigt att inte ha funktioner som av mammorna 
anses onödiga samtidigt som produkterna inte får kännas undermåliga. Produkterna måste 
även ha ett pris som reflekterar plaggets funktions- och kvalitetsnivå och det får inte skilja sig 
för mycket från konkurrenternas prisbild.  

5.3.4 Funktion och kvalitet 
 
Vi har noterat en motsägelse i mammornas diskussion, de pratar ofta om att produkten bör ha 
ett lågt pris för att vara tilltalande samtidigt som kraven på kvaliteten och funktion är höga. 
Mammorna visar stundvis att de förstår kopplingen mellan högre kvalitet och högt pris 
samtidigt som de senare i diskussionen för ett helt annat resonemang. Ytterligare ett exempel 
på paradoxen att mammorna efterfrågar attribut som de sedan inte vill betala för är 
miljövänliga plagg. Flera av mammorna påstod att till exempel ekologisk bomull var något de 
var villiga att betala extra för. Vi misstänker att det här kan vara åsikter som kommer till följd 
av att diskussionen sker i grupp, att det var den korrekta ståndpunkten som alla egentligen inte 
håller med om. Vi är skeptiska till att mammorna i slutändan väljer ett miljövänligt alternativ 
om det innebär ett högre pris. Att kunderna i teorin hävdar att de har vissa krav för att sedan 
agera efter andra värderingar vid ett faktiskt köp gör kartläggningen av köpbeteende till en 
komplex process. Motsägelsen är att, trots att företagen gör anpassningar utifrån vad kunden 
efterfrågar så garanterar inte det önskad effekt med total kundnöjdhet. Mammorna 
efterfrågade kvalitet och funktion samtidigt som de lägger pristaket orimligt lågt. 

5.3.5 Begränsad urvalsram av varumärken 
 
Under evalueringen jämförde och undersökte mammorna ett antal alternativ utifrån 
informationen som de samlat in i ett tidigare skede. Vanligtvis var urvalsramen begränsad och 
mammorna berättade att de medvetet eller omedvetet hade ett antal varumärken som de 
ständigt återkom till. Vi kunde notera att mammorna ofta förlitade sig på de varumärken som 
alltid har levererat och kände inget behov av att överväga andra alternativ. Mammorna i 
fokusgrupperna var till en början ovetande om varumärkena på plaggen som analyserades 
vilket de tyckte försvårade bedömningen då de saknade utgångspunkt. Vid upplysning av 
märket på plagget förvånades mammorna ofta då uppfattningen av plagget inte mötte deras 
förväntningar av varumärket. Vi uppfattade det som att mammorna är mer färgade av 
varumärken än vad de är medvetna om och att de kopplar ett varumärke till en viss nivå av 
kvalitet och prestige. Ett exempel är det som nämns i metoddelen, sid 17, där ett plaggs 
varumärke syntes vilket tydligt påverkade mammornas omdöme av det plagget. Vi tror att 
mammornas förutfattade meningar gör att produkter de egentligen skulle uppskatta aldrig blir 
ett alternativ på grund av varumärket.  
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5.3.6 Barnens påverkan 

 
Vanligtvis vid klädinköp innefattas evalueringsfasen även av att plagget provas för att få en 
tydligare uppfattning som sedan förenklar beslutsfattandet. Den här fasen förbises ibland vid 
köp av barnkläder då vissa mammor struntade i att prova plaggen på barnet i butik och 
förlitade sig istället på storleksanvisningarna. I de fall då plagget inte provades i butik skedde 
dubbla utvärderingar efter att plagget har köpts. Den första utvärderingen skedde vid 
provningstillfället hemma, om plagget uppfyllde de krav som ställs, såsom att barnet gillade 
det och att det satt bra beslutades det om plagget skulle behållas. Därefter skedde en vanlig 
utvärdering under och efter användning, vilken kommer beskrivas närmare i avsnitt 5.5 på sid 
34. 
 
Det faktum att köpbeslutet inte fattas av slutanvändaren, barnet, utan av föräldern gör 
köpprocessen vid barnkonfektion säregen. Barnet hade dock ofta möjligheten att påverka 
beslutet och generellt kan vi konstatera att ju äldre barnen var desto mer åsikter hade dem. 
Mängden påverkan beror enligt oss mycket på mammans inställning, vissa mammor i 
fokusgrupperna gav sina barn chansen att påverka till exempel färgval men uteslöt dem från 
mer betydelsefulla beslut. I andra fall var barnen så bestämda att de plagg som ogillades 
aldrig användes och då mamman inte orkade argumentera fick barnet sin vilja igenom och 
därmed blev påverkan på mamman mer avgörande. Enligt Jill & Rod (2004) har barnet en 
indirekt påverkan på föräldrarnas köpbeslut men vi hävdar att de snarare har en direkt 
påverkan på beslutet. Vi uppfattade det som att mamman i de flesta fall försökte fatta beslut i 
enlighet med barnets tycke och på så sätt undvika missnöje hos barnet vid användning.  
 
Vi anser att det kan svårt för företagen att anpassa sig när det kommer till barnens påverkan 
vid köpbeslut. Jill & Ros (2004) påpekar att många föräldrar ogillar när marknadsföring och 
liknande riktas direkt mot barnet samtidigt som barnen är en viktig komponent i 
beslutsfattandet. Utmaningen för företagen blir att få barnens intresse och uppskattning utan 
att uppfattas som oetiska av föräldrarna. Gröna Grodan kritiserades i våra fokusgrupper för att 
vara för tråkiga och präktiga, mammorna påpekade upprepade gånger att barnen skulle vägra 
att ta på sig flera av deras plagg. Det innebär att Gröna Grodan antingen måste anpassa sitt 
produktutbud så att det blir mer tilltalande till barnen alternativt att de smalnar av sin 
målgrupp och enbart fokuserar på småbarn som inte har så mycket att säga till om. 

5.4 Köpbeslut 
 
När mamman hade rangordnat de alternativ som evaluerats och fattat ett beslut om vilken 
produkt som skulle inhandlas skedde det i enlighet med femstegsmodellen och modellen 
framtagen för inköp av kläder. Mamman rangordnade alternativen för att sedan välja det som 
bäst uppfyllde hennes krav i det specifika fallet. Vad som prioriteras högst av mamman var 
något som varierade mellan olika produkttyper. Vi har noterat att det plagget som mammorna 
uppfattade som det bästa inte nödvändigtvis var det plagg som de helst skulle köpa i slutändan 
oftast på grund av ett högt pris.  
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5.5 Utvärdering 
 
Mammans köpprocess avslutades med en utvärdering av produkten vilket skedde i anslutning 
till användandet men även efter. Mamman utvärderade huruvida plagget fyllde den funktion 
den var ämnad att fylla och om produkten levde upp till de krav som ställts innan köp. Barnets 
uppfattning om plagget var också viktigt för mamman, om barnet ogillade plaggets utseende 
eller upplevde det som obekvämt på något sätt tenderade det att sänka mammans omdöme vid 
utvärdering. Ytterligare ett område som värderades är hållbarhet, mamman ville att plagget 
skulle hålla den tid som förväntades vid köp. Plagget skulle hålla för användning såväl som 
skötsel främst i form av tvätt. Barnkläder är produkter som smutsas ner mycket och ofta vilket 
leder till att mamman kräver att de ska tåla att tvättas frekvent. Vi noterade att hållbarhet även 
var viktigt ur aspekten att plagget skulle kunna ärvas, ett plagg som kunde användas av flera 
barn värderades oftast högre. Då mammorna var måna om att barnkläder skulle vara prisvärda 
utvärderas även det efter användning, mamman bedömde om livslängden på plagget 
motsvarade det pris som betalades. 
 
I de fall då mamman var missnöjd med produkten och valde att returnera det blir det svårt för 
företaget att veta vad orsaken för returen var. Vi upplever det som ett problem att anledningen 
till missnöjet hos mamman eller barnet inte uppges vid retur då det innebär att företagen inte 
vet vad som var fel och hur de ska förbättra sig. Om företagen införde en policy om att 
kunden vid retur ska uppge anledning till beslutet tror vi att det skulle leda till en förbättrad 
kommunikation mellan parterna. En förbättrad kommunikation skulle möjliggöra att företaget 
kan anpassa sig mer efter kundernas önskemål vilket kan leda till både en högre lönsamhet 
och kundnöjdhet.  
 
Om mamman reklamerar ett plagg hon är missnöjd med får företaget däremot reda på vad 
som är fel och de får även en chans att göra ett gott intryck på mamman. Om företaget 
hanterar reklamationen på ett professionellt och serviceinriktat sätt upplever kunden att hon 
blir behandlad väl. Chansen att hon återkommer till företaget trots det tidigare missnöjet tror 
vi ökar vid ett engagerat och positivt bemötande.  
 
Vi anser att det största misstaget konsumenten kan göra ur företagssynpunkt är att varken 
returnera eller reklamera de plagg hen är missnöjd med. Kunden måste inse att det är 
accepterat att vara missnöjd med ett köp, något som företagen även behöver bli bättre på att 
kommunicera. För att möjliggöra hög kundnöjdhet är det viktigt för företag att föra en öppen 
dialog med kunden och påvisa att de ska återvända med de plagg som de inte är tillfreds med. 

5.6 Hur bör företagen anpassa sig? 
 
Inom de flesta branscher är det primärt för företagen att identifiera sin målgrupp för att sedan 
kartlägga deras preferenser och utifrån det göra anpassningar som tilltalar konsumenterna. 
Utmaningen för företagen är att de flesta målgrupper utgörs av individer med olika bakgrund 
och värderingar. Ytterligare en utmaning som tillkommer för företag inom barnkonfektion är 
att produkterna ofta inhandlas av föräldern och därmed inte av slutanvändaren, vilket innebär 
att två parter, både föräldern och barnet, måste tillfredsställas. Det är svårt för 
barnkonfektionsföretagen att vända sig till båda barn och vuxen, i till exempel reklam då 
kampanjen oftast måste riktas mot en specifik målgrupp för att inte uppfattas som otydlig.  
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Ytterligare en aspekt som företagen måste ta hänsyn till är att marknadsföring mot barn är ett 
känsligt område med restriktioner och företagen måste vara noggranna med sitt budskap för 
att inte uppfattas som oetiska. 
 
Konsumenter har överlag skilda värderingar och preferenser men den information vi genererat 
i våra fokusgrupper påvisade vissa gemensamma tankegångar och resonemang hos 
mammorna. Det rörde främst de områden som tagits upp kontinuerligt i studien; 
produktsäkerhet, pris, utseende, komfort, kvalitet och funktion. Vi anser att företagen bör 
utvärdera vilka av de här attributen som är viktiga för de olika produktgrupperna. Genom en 
kartläggning kan företagen undvika onödiga resurser på funktioner som uppfattas som 
överflödiga och inte värderas av mamman. Något som vi även anser att barnklädesföretagen 
bör beakta är att alla mammor inte kan vara målgruppen, likt de flesta andra branscher måste 
även barnklädesföretag specificera vilka de ämnar nå. 

6.0 Slutsats 
 
I det avslutande kapitlet besvaras studiens forskningsfrågor utifrån den information studien 
genererat samt en redogörelse för vilka områden inom ämnet som kräver vidare forskning.  
 
Syftet med studien var att undersöka och analysera likheter eller skillnader i köpprocessen vid 
konsumtion av barnkläder gentemot etablerade köpprocessmodeller.  För att fullfölja vår 
studie utformades en rad frågeställningar som kommer att besvaras nedan; 
 
1. Skiljer sig köpbeslutsprocessen för mammor vid köp av barnkläder ifrån de etablerade 
köpprocessmodellerna? I så fall, vilka är likheterna och skillnaderna? 
 
Utifrån den information som studien har genererat kan vi dra slutsatsen att köpprocessen då 
mammor handlar barnkläder skiljer sig på vissa områden från de etablerade 
köpprocessmodellerna. De likheter som noterats vid jämförelse av köpprocesserna var att 
mamman följer antingen femstegsmodellen, se modell 3.1 på sid 19, eller 
köpprocessmodellen för klädinköp, se modell 3.2 på sid 22, beroende på vilket typ av plagg 
som ska inhandlas. Generellt gäller ju dyrare produkten var och ju mer tankegång som 
krävdes desto mer följde hon den rationella femstegsmodellen. Vid spontanköp följde 
mamman istället köpprocessmodellen vid klädinköp.  
 
Processerna är lika på många sätt men vi har även noterat att det finns en del skillnader. Den 
största skillnaden vid köpprocessen av barnkläder gentemot en köpprocess vid klädinköp är 
att produkterna sällan inhandlas av slutanvändaren. Mamman var ofta den person som fattade 
beslutet om barnklädesinköp, dock var barnets åsikt och påverkan en viktig aspekt som 
mamman inte kunde förbise. Beroende på hur mycket mamman tillät barnet att påverka ökade 
risken att köpbeslutet blev invecklat då två parter hade åsikter om klädinköpet.  
 
Ytterligare en slutsats som vi kan dra är att det var annorlunda attribut som var viktiga vid 
barnkonfektion gentemot de attribut som var viktiga vid konfektion i övrigt, vilket vi kommer 
att gå djupare in på i nästa fråga. Ännu en faktor som gör att barnkläder skiljer sig från 
vuxenkläder är att produkterna över lag är billigare, ett lägre pris gjorde det lättare för 
mammorna att konsumera utan större eftertanke. Det faktum att barnen växer snabbt och sliter 
ut plagg fort gör att konsumtionen ofta blir hög även om mamman gärna ser att plaggen kan 
användas under en längre tid. 
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2. Vilka produktattribut påverkar mammors köpprocess och beslut vid köp av barnkläder? 
 
Den slutsats vi kan dra angående barnklädesprodukter är att det finns ett flertal attribut som 
mamman påverkas av vid köp av barnkläder. Vi kan konstatera att ett område som sällan 
beaktas vid köp av kläder i allmänhet men som var centralt vid köp av barnkläder var 
produktsäkerhet. Mammorna var måna om sina barn och ville inte utsätta dem för någon 
onödig risk kopplat till kläder. Det leder till att mammorna ställer krav såsom avtagbar luva 
och många reflexer på ytterplagg. Komfort var ett annat område som mammorna tog hänsyn 
till vid köp av barnkläder. Produkterna skulle vara mjuka och sköna för barnet att ha på sig 
och röra sig i samt att plagget inte skulle skava eller skada barnet på annat sätt.  
 
Funktion och kvalitet var två faktorer som var primära attribut främst vid ytterplagg, vi kan 
konstatera att de höga krav som mammorna ställde på ytterplaggen för barn kan liknas vid de 
krav som ställs på funktionsplagg för vuxna. Mammorna ville att plaggen skulle vara 
slitstarka och fylla den funktion de var ämnade för vilket var betydande då barn testar sina 
ytterkläder maximalt. Vi kan dra slutsatsen att kraven på kvalitet och funktion inte var lika 
väsentligt inom övriga produktgrupper som undersökts.  
 
Det vi kan konstatera rörande pris på barnkläder är att mammorna förväntade sig ett lågt pris 
och var måna om att alla produkter som köpts skulle uppfattas som prisvärda. Anledningen till 
mammornas resonemang var att barnkläder enbart kan användas under en begränsad tid och 
priset ska därmed vara relevant gentemot användningstiden. Utseende var en annan faktor 
som var viktig för mammornas köpbeslut, åsikterna skiljde sig åt men en generell uppfattning 
var att barn ska vara barn och de bör kläs därefter. Slutsatsen är att det är flera faktorer som 
kunde påverka mammornas köpprocess, kraven som ställdes är olika beroende på produkttyp 
samt mammans inställning till konsumtion. 
 
3. Vilka anpassningar måste barnklädesföretagen göra för att vara tilltalande till en 
heterogen målgrupp med skilda preferenser?  
 
Frågan rörande hur företag ska anpassa sig för att bli tilltalande till konsumenten är central 
inom de flesta verksamheter och det finns inget enkelt svar. De slutsatser vi kan dra rörande 
de anpassningar barnklädesföretag kan göra för att bli tilltalande till mammor är att förstå 
deras resonemang. Mammornas beslutsfattande grundades på att barnen sätts främst utifrån de 
förutsättningar mamman har.  Företagen bör även, enligt oss, avgränsa sig till en mer specifik 
målgrupp och inte försöka vara tilltalande till alla mammor överlag. Genom att tydligt 
definiera sin målgrupp är det större chans för företagen att tillfredsställa dem krav som ställs. 
Företag måste inse att precis som inom alla andra grupperingar av konsumenter finns det 
tydliga skillnader även bland mammor.   
 
Det är även primärt för barnklädesföretag att finna ett sätt att vara tilltalande till både 
föräldern som köper produkten men även barnet som använder den. Det finns många aspekter 
att ta hänsyn till när strategier ska anpassas efter båda parter och företagen måste vara särskilt 
försiktiga när barn är en del av målgruppen. För att kunna dra tydligare slutsatser anser vi att 
det här området kräver vidare forskning. 
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6.1 Avslutande kommentar 
 
Vi kan, efter genomförandet av studien, konstatera att mammornas köpprocess vid köp av 
barnkläder skiljer sig från de etablerade modellerna som presenterades i arbetet. Företagen bör 
vara medvetna om vilka skillnader som finns och vilka attribut mammorna värdesätter och 
prioriterar, för att på sätt kunna anpassas utefter det.  
 
Det bör dock påpekas att tankemängden och graden engagemang som mammorna visade vid 
analysen av plagg i fokusgrupperna var högre än vad det vanligtvis skulle vara i butik. 
Svagheter och brister på plaggen hade i många fall förmodligen inte upptäckts av mammorna 
i en normal inköpssituation, vilket även mammorna själva påpekade.  

6.2 Ämnesområden för vidare forskning 
 
Vi anser att vår studie har genererat relevant information när det kommer till hur mammornas 
köpprocess ser ut och vilka attribut de värdesätter vid köp av barnkläder. Ämnesområdet tid 
och engagemang i mammors köpprocess är ett område där vi tycker att det, även efter 
genomförandet av vår studie, finns gap i forskningen och som därmed behöver vidare 
forskning. 
 
Andra områden som skulle kunna vara intressanta för vidare forskning är branding och hur 
varumärke påverkar mammorna. Det skulle även vara intressant att få mer information kring 
det faktum att det numera finns många marknadskanaler för mamman att välja mellan, blir 
köpprocessen annorlunda om mamman handlar via exempelvis en internetshop?  
 
Då den generella mentaliteten hos mammorna var att mitt barn inte ska missunnas någonting 
indikerar det på en köpstark kundgrupp där vidare forskning kan vara av intresse för många 
barnklädesföretag. 
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8.0 Bilagor 
 

8.1 Anmälan fokusgrupper 
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8.2 Intervjuguide, förmiddagspass 0-2 år 
Moderatorn och observatören småpratar med de som kommer för att bryta isen och för att få 
dem att slappna av och börja prata. Frågor som; 
 
-Hur många barn har du? Vilka åldrar? Hur fick du höra om undersökningen? Vad var det 
som lockade dig? Mm. 
 
9.00 Frukosten serveras 
 
Alla sitter ned 
(moderatorn) Hej, vad kul att ni kunde komma hit idag! Jag ska nu börja med att förklara lite 
varför ni är här! Jag heter _______ och det där är________ vi är studenter från 
Textilhögskolan i Borås och vi genomför den här studien tillsammans med ett svenskt 
klädföretag, ni kommer få reda på vilket i slutet av passet.  
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad ni som mammor tycker är viktigt när 
ni handlar barnkläder. Vad det är ni värdesätter och vilka faktorer som inte är lika viktiga. Ni 
som är här idag har valts ut utifrån er och era barns åldrar. Och alla ni som sitter här nu har 
SMÅ barn. Materialet som vi får fram genom er diskussion idag , kommer att användas 
internt av det här klädföretaget som vi jobbar med för att kunna utveckla och förbättra deras 
produkter utifrån era åsikter. Jag och ______ kommer även att skriva en C-uppsats om 
ämnet, där alla inblandade är anonyma.  
 
Det vi ska göra idag är alltså en fokusgrupp, som man gör för att ni som deltar ska kunna 
bolla idéer och åsikter med varandra och på sätt får vi fram information som man kanske inte 
får fram i en enskild intervju. Tanken är alltså att NI ska diskutera och att min roll som 
moderator bara är att ställa en del frågor och sen  observera. Jag kommer kanske be er att 
motivera vissa svar genom att säga till exempel hur menar du då eller kan du utveckla det, 
bortsett från det kommer inte jag att delta i diskussionen.  
 
Dagens fokusgrupp går ut på att ta reda på era åsikter rörande produkter, vad ni tycker är 
viktigt vid olika köp osv. Vi kommer att titta på och diskutera fem olika produktkategorier. Ni 
kommer få jämföra plagg från olika företag och för att ni inte ska bli påverkade av 
varumärket har vi täckt för det så gott det går. Sen kommer vi att ta en kortare paus i mitten 
någonstans. Sen när klockan börjar närma sig halv tolv kommer vi runda av och ni kommer 
få era presentkort. 
 
Som ni ser så står det en filmkamera där och vi har en telefon som spelar in allt ljud där, och 
det här helt enkelt för att det är det bästa sättet att dokumentera vad som sägs här idag. Ni 
kommer nu få skriva under ett intyg att ni ger ert medgivande till att vi filmar och endast 
använder inspelningen för internt bruk.   
 
Skicka runt intyg och pennor 
 
Idag finns det alltså inga svar som är rätt eller fel utan allt som ni säger är intressant, vi är 
ute efter era åsikter! 
Är det någon som har några frågor nu innan vi sätter igång?  

 
Fokusgruppen startar 
 

Ca: 5 min 
förbrukat 
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- Så den första av de fem plaggkategorierna som ni ska diskutera är skaloverall. 
 
- När NI ska handla en skaloverall till era barn, vad tänker NI på då? Vilka faktorer är det 
som är viktiga?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Här har JAG satt upp fem parametrar som brukar påverka ett köp (moderatorn visar fem 
uppsatta lappar på väggen) Pris, utseende, kvalitet, funktion och varumärke JAG vill nu att 
NI diskuterar kring en rangordning av dessa. Från den faktor som är viktigast till den som är 
minst viktig vid köp av just skaloveraller. 
 
à Moderatorn visar upp overall 1  
 
JAG kommer nu att skicka runt den första overallen som jag vill att NI tittar på och sen 
skickar vidare till nästa person. Under tiden som overallen går runt vill jag att ni diskuterar 
med varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
Byxa 1 skickas runt i gruppen  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på den här overallen och varför? 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med overall 2 och 3 
 
 
-När nu har tittat på alla overaller (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det ni sett, vilken 
skulle ni helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vilken overall blir ert sista alternativ då? 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och varumärke på varje overall 
 
- Det här är vad overall kostar och de företag som säljer dem, nu när ni vet det, vilket blir då 
erat första- respektive sistahandsval.  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Nu när vi titta på alla overallerna, är det något annat ni tänker på eller vill tillägga?  

 
 Ca: 30 min 

förbrukat 



 45 

 
 
- Nu kommer vi till det andra plagget och det är en body. 
 
- När NI då ska handla en body till era barn, vad tänker NI på då? Vilka faktorer är det som 
är viktiga?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
-  Så om vi då tittar de fem parametrarna igen (moderatorn visar fem uppsatta lappar på 
väggen) men den här gången ska NI tänka att ni ska handla en body, hur rangordnar ni då . 
Från den faktor som är viktigast till den som är minst viktig. 
 
à  Moderatorn visar upp body 1  
 
JAG kommer nu att skicka runt den första bodyn som jag vill att NI tittar på och sen skickar 
vidare till nästa person. Under tiden som bodyn går runt vill jag att ni diskuterar med 
varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
Body 1 skickas runt i gruppen  
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på den här bodyn och varför? 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med body 2 och3 
 
- När nu har tittat på alla bodys (Moderatorn pekar på plaggen) utifrån det ni sett, vilken 
skulle ni helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vilken body skulle bli ert sista alternativ? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och varumärke på varje body 
 
- Det här är vad varje body kostar och vart de kommer ifrån, nu när ni vet det, vilket blir erat 
första- respektive sistahandsval.  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 

- Nu när vi titta på alla bodys, är det något annat ni tänker på eller vill 
tillägga? 
 

Ca: 55 min 
förbrukat 
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___________________________________________________________________________ 
 
- Nu ska vi diskutera denim byxor. 
 
- När NI handlar jeans till era barn, vad tänker NI på? Vilka faktorer är det som är viktiga 
då?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Så om vi då tittar de fem parametrarna igen (moderatorn visar fem uppsatta lappar på 
väggen) när det kommer till denim byxor, hur rangordnar ni då? Återigen från den faktor 
som är viktigast till den som är minst viktig. 
 
à  Moderatorn visar upp byxa 1  
 
JAG kommer nu att skicka runt den första byxan som jag vill att NI tittar på och sen skickar 
vidare till nästa person. Under tiden som byxan går runt vill jag att ni diskuterar med 
varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
Byxa 1 skickas runt i gruppen  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på den här byxan och varför? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med byxa 2 och 3 
 
- När nu har tittat på alla byxor (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det, vilken skulle ni 
helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vilken byxa skulle bli ert sista alternativ då? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och varumärke på varje byxa 
 
- Det här är vad byxorna kostar och dess varumärken, nu när ni vet det, vilket blir  erat 
första- respektive sistahandsval.  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Nu när vi titta på alla byxor, är det något annat ni tänker på eller vill tillägga här? 

 
 Ca: 80 min 

förbrukat 
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___________________________________________________________________________ 
 

PAUS 5 minuter bensträckare bär köra igång 10.40…? 
___________________________________________________________________________ 
 
- Den fjärde produktkategorin som vi ska diskutera är svettisset eller mjukiskläder. 
 
- När NI handlar svettisset till era barn, vad tänker NI på då? Vilka faktorer är det som är 
viktiga?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Så om vi då tittar de fem parametrarna igen (moderatorn visar fem uppsatta lappar på 
väggen) när det kommer till svettisset, hur rangordnar ni då? Återigen från den faktor som är 
viktigast till den som är minst viktig. 
 
à  Moderatorn visar upp svettisset 1  
 
JAG kommer nu att skicka runt det första mjukissetet och jag vill att NI tittar på och sen 
skickar vidare till nästa person. Under tiden som setet går runt vill jag att ni diskuterar med 
varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
svettisset 1 skickas runt i gruppen  
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på det här svettissetet och varför? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med svettisset 2 och 3 
 
 
- När nu har tittat på alla svettisset (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det, vilken skulle 
ni helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vilken svettisset skulle bli ert sista alternativ då? 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och märke på varje mjukisset 
 
- Det här är vad varje plaggen kostar och vilka märken de kommer ifrån, nu när ni vet det, 
vilket blir nu erat första- respektive sistahandsval.  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 



 48 

 
- Nu när vi titta på alla mjukisset, är det något annat ni tänker på eller vill tillägga? 
 

 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
- Den femte och sista produktkategorin som vi ska diskutera är t-shirts. 
 
- När NI handlar t-shirtar till era barn, vad tänker NI på då? Vilka faktorer är det som är 
viktiga?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Så om vi då tittar de fem parametrarna igen (moderatorn visar fem uppsatta lappar på 
väggen) när det kommer till t-shirtar, hur rangordnar ni då? Återigen från den faktor som är 
viktigast till den som är minst viktig. 
 
àModeratorn visar upp t-shirt 1  
 
-JAG kommer nu att skicka runt den första t-shirten som jag vill att NI tittar på och sen 
skickar vidare till nästa person. Under tiden som t-shirten går runt vill jag att ni diskuterar 
med varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
T-shirt 1 skickas runt i gruppen 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på den här s t-shirten och varför? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med t-shirts 2 och 3 
 
 
- När nu har tittat på alla t-shirtar (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det, vilken skulle 
ni helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vilken t-shirt skulle bli ert sista alternativ då? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och märke på varje t-shirt 
 
- Det här är vad varje t-shirt kostar och de företag som säljer dem nu när ni vet det, vilken 
blir nu erat första- respektive sistahandsval.  

Ca: 110 min 
förbrukat 
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MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Nu när vi titta på alla t-shirtar, är det något annat ni tänker på eller vill tillägga? 
 

 
 
 
 

 
 

- Nu när vi har tittat på alla produktkategorier, är det något annat ni tänker på eller vill 
tillägga rörande hela diskussionen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	  
	  
	  
	  
 

Ca: 135 min 
förbrukat 
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8.3 Intervjuguide eftermiddagspass 3-7år 
Moderatorn och observatören småpratar med de som kommer för att bryta isen och för att få 
dem att slappna av och börja prata. Frågor som; 
 
-Hur många barn har du? Vilka åldrar? Hur fick du höra om undersökningen? Vad var det 
som lockade dig? Mm. 
 
17.30 Alla sitter ned 
(moderatorn) Hej, vad kul att ni kunde komma! Jag ska nu börja med att förklara varför ni är 
här! Jag heter _______ och det där är________ vi är studenter från Textilhögskolan i Borås 
och vi genomför den här studien tillsammans med en svenskt klädföretag, ni kommer få reda 
på vilket i slutet av passet.  
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad ni som mammor tycker är viktigt när 
ni handlar barnkläder. Vad det är ni värdesätter och vilka faktorer som inte är riktigt lika 
viktiga. Ni som är här idag har valts ut utifrån er och era barns åldrar. Och alla ni som sitter 
här just nu har barn över 2 år Materialet som vi får fram genom er diskussion idag, kommer 
att användas internt av det här klädföretaget som vi jobbar med för att kunna utveckla och 
förbättra deras produkter utifrån era åsikter. Jag och ______ kommer även att skriva en C-
uppsats om ämnet, där alla inblandade är anonyma.  
 
Det vi ska göra idag är alltså en fokusgrupp, som man gör för att ni som deltar ska kunna 
bolla idéer och åsikter med varandra och på sätt får vi fram information som man kanske inte 
får fram i en enskild intervju. Tanken är alltså att NI ska diskutera och att min roll som 
moderator bara är att ställa en del frågor och sen observera. Jag kommer kanske be er att 
motivera vissa svar genom att säga till exempel hur menar du då eller kan du utveckla det, 
bortsett från det kommer inte jag att delta i diskussionen.  
 
Dagens fokusgrupp går ut på att ta reda på era åsikter rörande produkter, vad ni tycker är 
viktigt vid olika köp osv. Vi kommer att titta på och diskutera fem olika produktkategorier. Ni 
kommer få jämföra plagg från olika företag och för att ni inte ska bli påverkade av 
varumärket har vi täckt för det så gott det går. Sen kommer vi att ta en paus i mitten 
någonstans där vi kommer bjuda på lite mat. Sen när klockan börjar närma sig åtta kommer 
vi runda av och då kommer ni även få era presentkort. 
 
Som ni ser så står det en filmkamera där och vi har en telefon som spelar in allt ljud där, och 
det här helt enkelt för att det är det bästa sättet att dokumentera vad som sägs här idag. Ni 
kommer nu få skriva under ett intyg att ni ger ert medgivande till att vi filmar och endast 
använder inspelningen för internt bruk.   
 
Skicka runt intyg och pennor 
 
Idag finns det alltså inga svar som är rätt eller fel utan allt som ni säger är intressant, vi är 
ute efter era åsikter! 
Är det någon som har några frågor nu innan vi sätter igång? 
 

Fokusgruppen startar 
 
 

 

Ca: 5 min 
förbrukat 
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- Så den första av de fem plaggkategorierna som ni ska diskutera är skaljackan. 
 
- När NI ska handla en skaljacka till era barn, vad tänker NI på då? Vilka faktorer är det som 
är viktiga?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Här har JAG satt upp fem parametrar som brukar påverka ett köp (moderatorn visar fem 
uppsatta lappar på väggen) Pris, utseende, kvalitet, funktion och varumärke JAG vill nu att 
NI diskuterar kring en rangordning av dessa. Från den faktor som är viktigast till den som är 
minst viktig vid köp av just skaljackor. 
 
à Moderatorn visar upp jacka 1  
 
JAG kommer nu att skicka runt den första jackan som jag vill att NI tittar på och sen skickar 
vidare till nästa person. Under tiden som jackan går runt vill jag att ni diskuterar med 
varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
Jacka1 skickas runt i gruppen  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på den här jackan och varför? 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med jacka 2, 3 och 4 
 
 
 
-När nu har tittat på alla jackor (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det ni sett, vilken 
skulle ni helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 

-‐ Vilken	  jacka	  blir	  ert	  sista	  alternativ	  då?	  
	  

- Nu ska vi titta lite på skalbyxor som man kan ha till jackorna. 
 
à Moderatorn visar upp skalbyxa1  
 
JAG kommer nu att skicka runt den första byxan som jag vill att NI tittar på och sen skickar 
vidare till nästa person. Under tiden som byxan går runt vill jag att ni diskuterar med 
varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
byxa1 skickas runt i gruppen  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
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- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på den här byxan och varför? 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med byxor 2, 3 och 4 
 
 
-När nu har tittat på alla byxor (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det ni sett, vilken 
skulle ni helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 

-‐ Vilken	  byxa	  blir	  ert	  sista	  alternativ	  då?	  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och varumärke på varje ser 
 
- Här har ni nu priset och varumärkena på de här seten, nu när ni vet det, vilket blir då erat 
första- respektive sistahandsval.  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Nu när vi titta på alla set med skalkacka och skalbyxa, är det något annat ni tänker på eller 
vill tillägga? 
 

 
 
 

 
PAUS, Ta för er av maten så ska ni äta samtidigt som vi fortsätter 

 
BÖR BÖRJA KL 19.45 IGEN 

___________________________________________________________________________ 
 
- Nästa produktkategorin som ni ska diskutera är t-shirts. 
 
- När NI handlar t-shirtar till era barn, vad tänker NI på då? Vilka faktorer är det som är 
viktiga?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Så om vi då tittar de fem parametrarna igen (moderatorn visar fem uppsatta lappar på 
väggen) när det kommer till t-shirtar, hur rangordnar ni då? Återigen från den faktor som är 
viktigast till den som är minst viktig. 
 
àModeratorn visar upp t-shirt 1  
 

Ca: 65 min 
förbrukat 
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-JAG kommer nu att skicka runt den första t-shirten som jag vill att NI tittar på och sen 
skickar vidare till nästa person. Under tiden som t-shirten går runt vill jag att ni diskuterar 
med varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
T-shirt 1 skickas runt i gruppen 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på den här s t-shirten och varför? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med t-shirts 2 och 3 
 
 
- När nu har tittat på alla t-shirtar (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det, vilken skulle 
ni helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vilken t-shirt skulle bli ert sista alternativ då? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och märke på varje t-shirt 
 
- Det här är vad varje t-shirt kostar och de företag som säljer dem nu när ni vet det, vilken 
blir nu erat första- respektive sistahandsval.  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Nu när vi titta på alla t-shirtar, är det något annat ni tänker på eller vill tillägga? 
 

 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
- Nu ska vi diskutera denim byxor. 
 
- När NI handlar jeans till era barn, vad tänker NI på? Vilka faktorer är det som är viktiga 
då?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Så om vi då tittar de fem parametrarna igen (moderatorn visar fem uppsatta lappar på 
väggen) när det kommer till denim byxor, hur rangordnar ni då? Återigen från den faktor 
som är viktigast till den som är minst viktig. 

Ca: 100 min 
förbrukat 
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à  Moderatorn visar upp byxa 1  
 
JAG kommer nu att skicka runt den första byxan som jag vill att NI tittar på och sen skickar 
vidare till nästa person. Under tiden som byxan går runt vill jag att ni diskuterar med 
varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
Byxa 1 skickas runt i gruppen  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på den här byxan och varför? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med byxa 2 och 3 
 
- När nu har tittat på alla byxor (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det, vilken skulle ni 
helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vilken byxa skulle bli ert sista alternativ då? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och varumärke på varje byxa 
 
- Det här är vad byxorna kostar och dess varumärken, nu när ni vet det, vilket blir  erat 
första- respektive sistahandsval.  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Nu när vi titta på alla byxor, är det något annat ni tänker på eller vill tillägga här? 

 
 
 
 

- Den sista produktkategorin som vi ska diskutera är svettisset eller mjukiskläder. 
 
- När NI handlar svettisset till era barn, vad tänker NI på då? Vilka faktorer är det som är 
viktiga?  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Så om vi då tittar de fem parametrarna igen (moderatorn visar fem uppsatta lappar på 
väggen) när det kommer till svettisset, hur rangordnar ni då? Återigen från den faktor som är 
viktigast till den som är minst viktig. 
 
à  Moderatorn visar upp svettisset 1  

Ca: 125 min 
förbrukat 
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JAG kommer nu att skicka runt det första mjukissetet och jag vill att NI tittar på och sen 
skickar vidare till nästa person. Under tiden som setet går runt vill jag att ni diskuterar med 
varandra, vad som är bra och dåligt med den här produkten. 
 
svettisset 1 skickas runt i gruppen  
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vad skulle NI säga är ett rimligt pris på det här svettissetet och varför? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Samma procedur görs med svettisset 2 och 3 
 
 
- När nu har tittat på alla svettisset (Moderatorn pekar på plaggen)  utifrån det, vilken skulle 
ni helst köpa? 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Vilken svettisset skulle bli ert sista alternativ då? 
 
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
Moderatorn lägger fram pris och märke på varje mjukisset 
 
- Det här är vad varje plaggen kostar och vilka märken de kommer ifrån, nu när ni vet det, 
vilket blir nu erat första- respektive sistahandsval.  
 
MAMMORNA DISKUTERAR FRITT 
 
- Nu när vi titta på alla mjukisset, är det något annat ni tänker på eller vill tillägga? 

 
 
 
 

- Nu när vi har tittat på alla produktkategorier, är det något annat ni tänker på eller vill 
tillägga rörande hela diskussionen? 
 
 

	  
	  

Ca: 150 min 
förbrukat 
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