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Abstract 
 
Swedish title: Hinder och möjligheter med att nå en bred målgrupp – hos Fast Fashion-
företag 
 
Engelish title: Obstacles and possibilities to reach a wide target group – for Fast Fashion-
companies  
 
Authors: Hanna Käck och Maria Johnsson 
 
Year of publication: 2013 
 
Tutor: Daniel Hjelmgren 
 
Language: Swedish 

Retailing is today characterized by high competition and many players fighting over the same 
segment. Fast Fashion with its rapid product life cycles and low price segments, has led to a 
change in the consumption pattern through the customers demands for constant updates. 
Today's customers demands more than just a low price to be attracted, which forces even Fast 
Fashion companies to add further values. The image and feel of the brand therefore plays a 
very important role for Fast Fashion companies and not only for brands that act in a higher 
price segment. To be able to satisfy the demands of the customers the company must clearly 
identify their target audience in order to adapt the offer after them. This is because consumer 
lifestyles and preferences vary widely and without a specific adaptation to the target audience, 
the company risks losing a large percentage of customers. The high competition over 
customers has led to companies wishing to broaden their target audience, in order to increase 
their market share. To appeal to a broad audience an adaptation to all segments is required.  
 
The purpose of this paper is to identify the obstacles and opportunities for Fast Fashion 
companies to reach a wide audience. The study aims to highlight the similarities and 
differences between the different age segments to see which criteria is characteristic and 
affects how they act while consuming.  
 
The study is based on a qualitative study to achieve a deeper understanding concerning the 
topic of building a broad audience. Through the use of focusgroups, with a special focus on a 
case company, different attitudes amongst women in the age segments 15-25 and 25-35 have 
been investigated. The collected empirical data is then discussed in the analysis along with the 
compiled theory from the theoretical framework. Previous theories on the subject addresses 
brand building and image based on how different age segments reason. 
 
The results of the study shows that a successful investment in a broad audience for a Fast 
Fashion company requires segmentation by lifestyle and attitudes of the consumer, since age 
does not have the same importance, because the customer does not always consume after their 
chronological age. Both an adaptation of products and marketing activities are required to 
meet a broad target groups preferences and be successful on the market.  
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Sammanfattning  
 
Svensk titel: Hinder och möjligheter med att nå en bred målgrupp – hos Fast Fashion-företag 
 
Engelsk titel: Obstacles and possibilities to reach a wide target group – for Fast Fashion-
companies 
 
Författare: Hanna Käck och Maria Johnsson 
 
Utgivningsår: 2013 
 
Handledare: Daniel Hjelmgren 
 
Uppsatsens språk: Svenska 
 
Detaljhandeln är idag präglad av hög konkurrens och många aktörer som slåss om samma 
segment. Fast Fashion med sina snabba produktlivscykler och låga prissegment trots en hög 
modegrad, har lett till att konsumtionsmönstret förändrat konsumenternas beteende genom 
deras krav på ständiga uppdateringar av sortimentet. Dagens kunder kräver mer än enbart ett 
lågt pris för att attraheras, vilket kräver att även Fast Fashion-företagen adderar ytterligare 
värden. Imagen och känslan för varumärket spelar därför en stor roll även för Fast Fashion-
företag och inte enbart för märken som agerar inom en högre prisklass. För att kunna 
tillfredställa det kunden efterfrågar krävs av företaget att de tydligt identifierat sin målgrupp 
för att kunna anpassa erbjudandet efter just dem. Detta eftersom konsumenternas livsstilar och 
önskemål skiljer sig kraftigt åt och utan en specifik anpassning till målgruppen riskerar 
företaget att tappa en stor andel kunder.  
 
Den höga konkurrensen om kunderna gör att företag önskar att bredda sin målgrupp för att 
öka sin marknadsandel. En bred målgrupp kräver en anpassning för att alla inom segmentet 
ska tilltalas. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka vilka hinder och möjligheter det 
finns för Fast Fashion-företag med att nå en bred målgrupp. Studiens uppgift är att belysa 
likheter och skillnader som finns mellan olika ålderssegment för att se vilka kriterier som är 
utmärkande och påverkar hur de agerar vid konsumtion.  
 
Studien har utformats genom en kvalitativ undersökningsmetod för uppnå en djupare 
förståelse kring ämnet att nå en bred målgrupp. Genom användandet av fokusgrupper med en 
speciell inriktning på ett fallföretag har attityder och kriterier undersökts för segmenten 
kvinnor 15-25 år och 25-35 år. Den insamlade empirin diskuteras sedan, utifrån den yngre- 
och äldre målgruppen, i analysen tillsammans med sammanställd teori från den teoretiska 
referensramen. Teorier kring ämnet behandlar varumärkesbyggnad och image utifrån hur 
olika ålderssegment resonerar.  
 
Resultatet av studien visar att en lyckad satsning på en bred målgrupp för ett Fast Fashion-
företag kräver en segmentering genom livsstil och attityder hos konsumenten, då ålder inte 
har lika stor betydelse eftersom de flesta inte alltid konsumerar efter sin kronologiska ålder. 
Både en anpassning av produkter och marknadsföringsaktiviteter krävs för att uppfylla en 
bred målgrupps preferenser.  
 
Nyckelord: Målgrupp, segmentering, image, positionering, targeting 
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1. Inledning 
 
Introduktionskapitlet presenterar en bakgrund kring tidigare forskning för att skapa 
förståelse om ämnets problematik och relevans. Utifrån dessa bakomliggande faktorer har det 
slutligen lett fram till uppsatsens forskningsfråga och syfte.  
 
 
En växande del inom detaljhandeln är Fast Fashion, som under de senaste åren till stor del 
förändrat sättet som konsumenten handlar på. Fast Fashion-marknaden hittar idag inspiration 
från olika segment som till exempel lyx, budget och high street som de sedan kombinerar för 
att uppfylla kundernas önskemål. Fast Fashion har lett till att konkurrensen mellan företagen 
ökat, priserna pressats och livscyklerna blivit kortare. Detta har skapat möjligheten för 
konsumenten att köpa aktuella och trendiga produkter till ett lågt pris, vilket tidigare mest har 
legat innanför ramarna för lyxsegmentet. Timingen och de snabba cyklerna är det viktiga för 
Fast Fashion-företagen, då en miss tidsmässigt gör att hela kollektioner missar sin kund. För 
ett Fast Fashion-företag är det därför viktigt att tydligt anpassa sig efter vilket kundsegment 
de riktar sig till för att kunna forma de interna processerna i företaget. Målgruppen de vill 
rikta sig till och känslan som de vill förmedla genom hela konceptet, samt de konkreta 
produkterna måste vara tydligt definierat för kunden, för att företaget ska ha möjlighet att bli 
framgångsrikt i branschen (Bruce & Daly, 2006). 
 

1.1 Problembakgrund 
 

1.1.1 Fast Fashion 
 
Fast Fashion är ett övergripande begrepp och har de senaste åren blivit allt viktigare inom 
detaljhandeln då flertalet företag som använder sig av denna strategi har blivit kända på ett 
internationellt plan. Majoriteten av dessa företag har ett utbud som riktar sig till den kvinnliga 
konsumenten, vilka kräver snabbare uppdateringar i utbudet än män (Byun & Sternquist, 
2011). Enligt Roos (2010) har kvinnors klädkonsumtion undersökts och det visar att yngre 
kvinnor under 20 år konsumerar en femtedel mindre än vad kvinnor i det äldre segmentet gör. 
Viljan att nå en bred målgrupp och öka sin marknadsandel är någonting som företag ständigt 
strävar efter och att en äldre målgrupp spenderar mer pengar på kläder kan företagen dra nytta 
av. Byun och Sternquist (2011) hävdar att Fast Fashion är ett strategiskt koncept för att 
tillhandahålla snabb lageromsättning för att ofta kunna genomföra förnyelser i 
produktlivscykeln genom ett begränsat utbud. Denna strategi har således påverkat 
konsumenternas köpbeteende eftersom det innebär ett snabbare konsumtionsmönster då de 
inte ska missa sitt köptillfälle.  
 
Bruce och Daly (2006) påstår att Fast Fashion är ett växande fenomen som gör det möjligt för 
konsumenterna att handla modekläder till ett lägre prissegment. De ledande Fast Fashion-
kedjorna på marknaden kan ständigt svara på kundernas efterfrågan och snabbt tillfredsställa 
deras behov. Målet för ett Fast Fashion-företag är att leverera kläder till butiken så snabbt som 
möjligt när kundens efterfrågan är som störst. Detta har således ändrat köpbeteendet då 
konsumenter i dagsläget endast kan gå in i en butik och hitta det som anses mest modernt.  
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För att kunna veta exakt vad kunderna vill ha hävdar Bursa (2008) att den exakta målgruppen 
tydligt måste definieras. En nyckel till framgång för att kunna förstå och nå sina kunder 
innebär att fokusera på att bättre förstå deras specifika efterfrågan och kundservicekrav. Det 
har aldrig varit en enkel process att kunna förutsäga vad konsumenterna ska köpa och när. 
Detta har gjort att företagen ständigt pressats av den skrämmande arbetsuppgiften att kunna 
matcha utbud med efterfrågan i exakt rätt tidpunkt, då kunden är som mest angelägen att få 
sitt behov tillfredsställt. Tidigare forskning av Carpenter, Moore och Fairhurst (2005) tyder 
även på att en annan viktig konkurrensfördel inom detaljhandeln är att ständigt förbättra 
kundens upplevda värde i butiken för att uppnå så hög kundtillfredsställelse som möjligt. En 
viktig del i detta är att använda butiken som ett sätt att differentiera sig på, då konkurrensen är 
hög mellan företagen och produkterna i sig inte är tillräckligt för att bygga ett helt koncept på 
som tilltalar målgruppen.   
 
För att skapa en medvetenhet hos konsumenten väljer de flesta företag enligt Johnson (2013) 
att visa upp sitt utbud genom att marknadsföra sina produkter via olika 
marknadsföringskanaler. Det gäller således att företaget är väl medveten om vad ens 
målgrupp efterfrågar för att kunna tillfredsställa dem och nå ut med rätt budskap genom rätt 
marknadsföringskanal. Risken är annars enligt Amen (2011) att rätt budskap går ut men inte 
når den tänka målgruppen och därför har val av rätt marknadsföringskanal ökat oron hos 
företag eftersom behov och efterfrågan hos kunderna blivit en alltmer komplex situation.  
 
Hardesty och Bearden (2009) hävdar att image och kundlojalitet också är två starka begrepp 
inom detaljhandeln eftersom en positiv och välkänd image bygger upp ett starkt 
varumärkeskapital, samt en lojal och lönsam kundbas. Kay (2006) anser att styrkan i ett 
företag ligger i ett starkt varumärke och hur kunden uppfattar det genom att skapa 
betydelsefulla associationer vilket leder till om kunden vill acceptera varumärket eller inte. 
Forskning av Kim (2012) hävdar att en viktig del i ett starkt varumärke är att bygga upp en 
medvetenhet hos konsumenten. Varumärkesnamn, logotyper och slogans är några 
karaktärsdrag som identifierar företaget och genom dessa hjälper de konsumenten att skapa en 
relation till företaget.  
 
Då Roos (2010) presenterar statistik över äldre kvinnors konsumtionsbeteende i förhållande 
till det yngre segmentet visar det på att kvinnor över 20 år tenderar till att konsumera för en 
högre summa. Om ett företag enligt Bursa (2008) drar nytta av detta och planerar sitt koncept 
utifrån sin potentiella målgrupps efterfrågan och kundservicekrav, har de möjlighet att bli 
konkurrenskraftiga och erhålla nöjda kunder. Om företaget misslyckas med att nå ut med rätt 
budskap, genom exempelvis butik och marknadsföring, kan de enligt Amen (2011) gå miste 
om den potentiella målgruppen de önskar att nå. Följande problemdiskussion tar upp tidigare 
forskning som berör ämnet med att nå en bred målgrupp och detta diskuteras utifrån ett antal 
kriterier som är viktiga för ett Fast Fashion-företag att beakta. 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Tidigare forskning av Sundbury och Simcock (2009) hävdar att en målgrupp måste 
identifieras inför vilka olika val företaget ska ta. För att identifiera segmentet räcker det inte 
enbart med att kategorisera konsumenterna utifrån ålder, utan ytterligare variabler som civil- 
och hälsotillstånd bör också finnas i åtanke. För att kunna tillfredsställa sin målgrupps behov 
och efterfrågan behöver företag som vill nå ett äldre segment, över 25 år, särskilt urskilja dem 
eftersom det finns skillnader hos ett äldre segment genom olika konsumtionsvanor, livsstilar 
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och behov. Genom att enbart segmentera utifrån ålder kan hinder uppstå med att nå sin 
potentiella målgrupp. Akturan, Tezcan och Vignolles (2011) påstår för att kunna identifiera 
konsumenterna utifrån deras behov och krav kan demografi, psykografi och beteendemässiga 
variabler användas. Dessa kan således svara på vem som handlar, hur deras livsstil ser ut och 
ta reda på deras attityder och värderingar, vilket påverkar deras konsumtionsmönster.  
 
I dagsläget påstår Myers och Lumbers (2008) att allt fler konsumenter på marknaden ser sig 
själva som yngre än vad deras kronologiska ålder egentligen är. Detta innebär att de äldre 
konsumenternas syn, agerande och åsikter varierar från varje individ eftersom den potentiella 
åldern, inte den kronologiska, uppfattas olika hos varje konsument. Studien hävdar att den 
äldre konsumenten över 25 år tenderar till att känna sig mer ungdomlig och det kommer 
således påverka deras shoppingupplevelse och typ av produkt som de efterfrågar. Forskningen 
tyder på att den äldre konsumenten beter sig som om den är flera år yngre än sin kronologiska 
ålder och blir således mer benägna till att köpa produkter som främst är riktade mot en yngre 
åldersgrupp. Detta har inneburit att konsumentens kronologiska ålder inte anses lika effektivt 
att segmentera utifrån och därför har livsstil blivit en alltmer viktig faktor att ha hänsyn till. 
 
Ytterligare forskning av Kozar och Damhorst (2008) hävdar att den äldre konsumentgruppen 
över 25 år anses bli den mest inflytelserika på marknaden i framtiden. Faktum är att detta 
således tvingar företagen till att skapa bättre förståelse för den äldre konsumenten, för att i 
slutändan nå ut med rätt budskap på marknaden. Det gör att deras behov och 
konsumtionsvanor avviker från varandra och för att företag effektivt ska kunna tillfredsställa 
den äldre konsumentens behov måste de skräddarsy produkterna.  
 
Utifrån attityder och värderingar till varumärken finns det tidigare forskning kring skillnader 
mellan unga och äldres syn. Detta är intressant för denna uppsats då målet är att undersöka ett 
koncept som ska passa in på två olika ålderssegment. Forskning av Harradine och Ross (2007) 
visar på att tidigare studier innebär att det yngre segmentet under 25 år blivit allt mer 
medvetna om varumärken och har således en starkare varumärkeskännedom än tidigare. Den 
yngre konsumenten har därför blivit mer medveten om hur ett varumärke kan skapa acceptans 
och stärka självkänslan i sin umgängeskrets. Den äldre konsumenten ser andra faktorer som 
passform och kvalité på produkten som mer viktiga än själva imagen. Tidigare studier från 
Bruce och Daly (2006) visar att priset tidigare haft störst betydelse hos dem. En orsak till att 
mönstret ändrats kan ha att göra med Fast Fashions påverkan på modeföretagen, tack vare en 
kontinuerlig prispress som tvingar företagen att hitta ytterligare konkurrensstrategier och 
därav har priset i dagsläget fått en lägre betydelse. 
 
Den tidigare forskning som presenterats i problemdiskussionen visar att detaljhandeln är en 
komplex marknad och inom Fast Fashion är det för företaget många viktiga delar att arbeta 
med. Är det möjligt för ett Fast Fashion-företag att ha en bred målgrupp? Eller måste de rikta 
sig till ett specifikt segment för att uppfylla alla inom målgruppens preferenser? För att 
besvara detta berörs även frågor kring om ett företag behöver omstrukturera sin 
marknadsföring och sitt sortiment för att nå en bred målgrupp, utan att förlora den befintliga. 
Det är dessa frågor som slutligen har lett fram till vårt förhållningssätt för denna uppsats och 
gett upphov till vår kommande frågeställning och syfte.   
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1.3 Problemformulering  
 

1.3.1 Huvudproblem 
 
Utifrån vår tidigare problemdiskussion har vi kommit fram till att arbeta efter följande 
problem:  
 
Vilka hinder och möjligheter finns det för ett Fast Fashion-företag att vända sig till en bred 
åldersgrupp? 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och diskutera hur ett Fast Fashion-företag kan 
lyckas nå ut till en bred målgrupp och vilka svårigheter detta innebär. Studien belyser likheter 
och skillnader mellan två olika målgrupper för att hitta vilka utmärkande kriterier som 
påverkar deras konsumtionsvanor. Dessutom syftar uppsatsen till att identifiera 
målgruppernas attityder till ett Fast Fashion-företag genom användning av ett fallföretag.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Denna uppsats är inriktad mot marknadsföring och inom det valda ämnet finns det mycket av 
intresse att studera. Vi har valt att inrikta oss på ett Fast Fashion-företag där vi fokuserar på 
den kvinnliga konsumenten inom två specifika åldersgrupper. Utifrån denna begränsning har 
vi således genom teori och insamlad data studerat och kommit fram till vilka likheter och 
skillnader som råder mellan åldersgrupperna, samt vilka hinder och möjligheter det finns för 
ett Fast Fashion-företag när de vill bredda sin målgrupp. 
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2. Disposition 
 

 
Nedan ges en överskådlig bild av uppsatsens upplägg, detta för att ge läsaren en tydlig 
sammanfattning över vad varje kapitel i huvudsak omfattar. 
 
 
 

Kapitel 1 – Introduktionskapitel 
 

 
Kapitel 2 – Metod 

 
 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

 
Kapitel 4 – Resultat av empirisk studie 

 
Kapitel 5 – Diskussion 

 
Kapitel 6 – Slutsats och förslag till vidare forskning 

 

I det inledande kapitlet presenteras en problembakgrund och problemdiskussion kring tidigare 
forskning som ligger till grund för uppsatsens frågeställning, syfte och avgränsningar. 

 
 

I kapitel två beskrivs tillvägagångssättet för insamling av material och hur detta används för att 
slutligen kunna besvara frågeställningen. Inledningsvis presenteras urvalsmetod och 
datainsamling, för att sedan leda fram till en beskrivning av uppsatsens tillförlitlighet och 
validitet. 
 

I det tredje kapitlet presenteras tidigare vetenskapliga teorier som är relevanta för uppsatsens 
fokus. Den teoretiska referensramen redogör kring Fast Fashion-konsumenter och målgruppers 
olika preferenser vilket påverkar hur ett företag bör agera för att vända sig till en bredare 
målgrupp. 
 
 

I kapitel fem analyseras och tolkas resultatet från undersökningen utifrån den teoretiska 
referensramen. 
 
 

I det fjärde kapitlet sammanställs resultatet från uppsatsens empiriska undersökning, där två 
skilda fokusgrupper diskuterat. Resultatet utgör grunden till kommande kapitel.  
 
 

I det avslutande kapitlet redogörs de slutsatser som dragits utifrån den tidigare analysen för att 
uppnå syftet och kunna besvara uppsatsens frågeställning. 
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3. Metod 
 
Följande metodkapitel redogör för val av studiens undersökningsdesign och genomgång av 
insamlat material. I kapitlet presenteras tillvägagångssättet för insamlingen av empirin som 
slutligen förklarar undersökningens reliabilitet och validitet.  
 
 

3.1 Vetenskaplig undersökningsmetod 
 
Litteraturen benämner två olika metoder i att genomföra en undersökning och dessa är 
kvalitativ och kvantitativ metod. Val av undersökningsmetod bör bestämmas utifrån den som 
anses mest lämpad för att besvara frågeställningen och uppnå syftet (Widerberg, 2002). Enligt 
Hartman (2004) karaktäriseras en kvalitativ metod som att nå en förståelse för livsvärlden hos 
en individ eller en grupp individer. Widerberg (2004) hävdar att det gäller att söka efter 
fenomenets innebörd eller mening och den kvalitativa forskaren ställer sig ofta frågor att ta 
reda på vad fenomenet betyder och vad det handlar om. Till denna uppsats valdes därför den 
kvalitativa metoden som vetenskaplig undersökningsmetod, eftersom den i slutändan kunde 
tillhandahålla bättre svar i förhållande till vår forskningsfråga och syfte.  
 
Enligt Hartman (2004) går den kvalitativa metoden ut på att skaffa sig en djupare förståelse 
och kunskap av varje fenomen som studeras. Syftet med denna studie var att skapa en djupare 
förståelse för olika kriterier hos konsumenter i olika ålderssegment och hur de resonerar kring 
Fast Fashion-företag. Två fokusgrupper som representerade de två åldersspannen blev därför 
valet av datainsamlingsmetod, där respondenterna fick sitta i grupp och diskutera kring ämnet 
utifrån frågor skapade i förhållande till den teoretiska referensramen. Detta gav samtidigt en 
djupare förståelse för hur de två olika fokusgrupperna resonerade kring det valda ämnet, som 
beskrev vilka kriterier som påverkade deras syn på ett Fast Fashion-företag. Hartman (2004) 
hävdar för att skapa en helhetsförståelse av varje unikt fenomens egenskaper och kvaliteter 
uppnås ofta genom att tolka och observera det på ett vetenskapligt sätt. Genom valet att 
baserat frågorna utifrån den teoretiska referensramen innebar detta en möjlighet att komma 
fram till en väsentlig slutsats där syftet uppnåddes och frågeställningen besvarades.  
 
Enligt Widerberg (2002) innebär den kvantitativa metoden att söka efter fenomenets 
förekomst eller frekvens. Hartman (2004) menar att syftet med den kvantitativa 
undersökningen är att mäta individers attityder och åsikter, snarare än att beskriva dem mer 
djupgående som i en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden var således inget alternativ 
som relevant datainsamlingsmetod eftersom det inte skulle kunnat ge undersökningen den 
djupare förståelsen hos respondenterna inom de två åldersspannen. 
 

3.2 Vetenskaplig ansats  
 
Enligt Patel och Davidsson (2011) är forskarens uppgift att kunna relatera empiri och teori 
mellan varandra. Det finns tre begrepp som anger hur forskaren kan relatera dessa med 
varandra och de benämns deduktion, induktion och abduktion. 
 
I uppsatsen är empiri och teori relaterat till varandra utifrån deduktion som vetenskaplig 
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ansats. Enligt Bryman (2011) innebär den deduktiva ansatsen att utgå från övervägande 
befintliga teorier som berör området som ska undersökas och sedan relatera empirin med 
teorin. Uppsatsens tillvägagångssätt har utformats genom att först skapa den teoretiska 
referensramen. Det första steget blev därför att söka efter vetenskapliga artiklar mest relevanta 
och tillförlitliga för ämnet. Dessa vetenskapliga artiklar användes sedan till att bygga upp och 
utveckla den teoretiska referensramen. Utifrån den teoretiska referensramen framtogs och 
utvecklades frågor till empiriavsnittet. Genom att basera empirin utifrån vetenskaplig teori, 
var att skapa en uppsats med mer tillförlitliga resultat, analys och slutsatser eftersom forskare 
tidigare gjort studier inom område, vilket lett fram till att det fanns en trovärdighet i det som 
studerats.  

Till datainsamlingsmetoden valdes att utföra fokusgruppsintervjuer. Respondenterna inom de 
två olika fokusgrupperna fick diskutera frågor utvecklade med hjälp av den teoretiska 
referensramen. När intervjuerna var sammanställda analyserades slutligen empirin med teorin. 
Av denna anledning ansågs deduktion som vetenskaplig ansats som mest lämplig, eftersom 
arbetssättet medförde störst potential till att besvara frågeställningen och uppnå syftet med 
uppsatsen.  

3.3 Urvalsmetod 
 
För att få fram ett lämpligt urval för undersökningen valdes att göra ett flerstegsurval. Till 
urvalsramen har två huvudsakliga kriterier funnits, nämligen ålder och kön. Resterande 
kriterier har utelämnats för att få en bred spridning av respondenter inom populationen som är 
kvinnor i åldern 15 till 35 år.  
 
Urvalsansats för undersökningen är ett flerstegsurval som genererat de slutliga 
respondenterna. Till en början har strategiskt ett antal personer som passat kriterierna och som 
funnits tillgängliga vid det specifika tillfället valts ut genom ett bekvämlighetsurval. Dessa är 
personer som genom personlig kontakt valts ut som respondenter och genom denna typ av 
urval hävdar Bryman (2011) att det ökar chansen att fler ställer upp för en intervju än om helt 
okända personer används. Med anledningen att kunna få ut användbara och relevanta svar, 
som inte enbart var vridna efter en specifik umgängeskrets, valdes dock att endast till en viss 
del använda denna urvalsmetod. Efter det första steget i urvalsprocessen där cirka en femtedel 
av respondenterna valts ut följde ett snöbollsurval. Där bads respondenterna hitta personer 
som passade undersökningens kriterier, att medverka i fokusgruppen och att de i sin tur skulle 
ta med sig fler personer. På detta sätt fick urvalet en spridning i umgängeskretsar, geografisk 
närhet, etnisk bakgrund och civiltillstånd, vilket genom övriga urval hade varit svårt att få 
med begränsade resurser.  
 
Genom användning av denna urvalsmetod var risken som fanns att undersökningen inte blev 
helt representativ för hela populationen. Dock används dessa typer av urval ofta inom ramen 
för kvalitativ forskning vilket även är denna uppsats undersökningsmetod och då frågor kring 
möjligheten att generalisera inte är lika framträdande vid en kvalitativ forskningsdesign valde 
detta tillvägagångssätt att användas trots vissa brister (Bryman, 2011). Därför gav den valda 
urvalsmetoden i detta fall en tillräckligt god relevans och var i övrigt passande för 
undersökningens utformande.   
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3.4 Datainsamlingsmetod 
 
För att besvara frågeställningen och syftet med uppsatsen valdes ett kundperspektiv som 
utgångspunkt, där potentiella kunder studerades genom fokusgrupper. Enligt Bryman (2011) 
innebär fokusgrupper att studera och fördjupa sig i ett visst tema eller ett ämnesområde som 
riktar sig mot en viss frågeställning och utförs som en form av gruppintervju. Fördelar med 
fokusgrupper är att deltagarnas synsätt och perspektiv kan lyftas fram på ett mer utmärkande 
sätt genom diskussioner, ställningstagande och frågeställningar än i en vanlig individuell 
intervju. Syftet med undersökningen var att få svar på hur olika individer, i detta fall i olika 
åldrar, diskuterade ett visst ämne och hur de reagerade på varandras åsikter för att kunna 
urskilja vilka olikheter de har i attityd mot ett Fast Fashion-företag som är verksam i 
modebranschen. Därför var fokusgrupper ett bra alternativ som även bidrog med flera fördelar 
då den kunde ge djupare svar i att förstå deltagarnas perspektiv och synsätt, vilket är enligt 
Bryman (2011) en viktig egenskap inom kvalitativ forskning.  
 
För att kunna genomföra en så bra fokusgruppstudie som möjligt beskriver Bryman (2011) ett 
antal praktiska aspekter som är viktiga att beakta. En fokusgrupp tar lång tid att organisera 
och sammanställa. Detta medför att det blir en tid och resursbegränsad forskningsmetod samt 
att det är svårt att organisera fokusgruppsmötet som matchar alla respondenters tid. Det är 
också viktigt att ta hänsyn till vilka medlemmar som ska väljas ut. Den första frågan blir 
därför hur många grupper som ska användas. Det måste vara mer än en grupp och idealet är 
åtta personer i varje fokusgrupp. Fokusgrupperna för denna studie blev svårare än väntat 
eftersom organiseringen med att få människor att vilja ställa upp och matcha varandras tider 
tog längre tid att reda ut än planerat. I detta fall blev således både tid och resurser begränsade 
och valet föll på att använda två fokusgrupper som slutade med sex personer i varje grupp.  
 
En ytterligare aspekt som Bryman (2011) beskriver med fokusgrupper är att 
datasammanställningen kan vara svår att analysera eftersom stora datamängder ofta erhålls. I 
uppsatsen valdes att spela in intervjuerna vilket kan innebära svårigheter om inspelningen 
rymmer ohörbara delar och försvårar för transkriberingen och tolkningen. Ytterligare en 
nackdel med fokusgruppsintervjuer är att det kan innebära att frågorna är för personliga och 
respondenterna inte känner att de vill yttra sina åsikter. Att de istället väljer att undanhålla 
viss information kan således bidra till ett informationsglapp där svar som är betydelsefulla för 
undersökningen inte lyfts fram och diskuteras. Som moderatorer för studien krävdes därför att 
få alla respondenters attityder framförda för att inte gå miste om betydelsefull information. 
 

3.5 Genomförande 
 
För att samla in relevant data för forskningsfrågan krävdes insamling av primärdata, då den 
befintliga sekundärdata inte hade en tillräckligt lik ansats och frågeställning för att helt vara 
relevant för denna undersökning. Tidigare forskning tar upp skillnader mellan olika 
ålderssegment men någon ansats på vår specifika målgrupp 15-25 år och 25-35 år fanns inte. 
Därför valdes att utforma en datainsamling direkt på undersöknings målgrupp. Får att få fram 
relevant data användes ett fallföretag för att koppla samman respondenterna med ett konkret 
företag. Genom detta kunde respondenterna komma med allmängiltiga förslag och idéer kring 
forskningsämnet, samtidigt som de kunde förklara dessa åsikter med exempel från ett konkret 
företag.  
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Fokusgruppsintervjuerna byggdes på övergripande ämnen kring respondenternas attityder 
kring sina konsumtionsvanor, sin relation till Fast Fashion-företag och åsikter kring vilka 
hinder och möjligheter en bred målgrupp innebär. Även mer specifika frågor belystes för att 
styra in respondenterna på ämnen som uppsatsen tar upp som de annars riskerade att missa om 
de diskuterade ämnen helt fritt.  
 
Inför fokusgrupperna togs frågor och ämnen fram, både kopplade till fallföretaget och 
allmängiltiga, för moderatorerna att använda sig av. Respondenterna fick inte se frågorna utan 
de blev tilldelade ett ämne att diskutera och fick sedan fritt prata kring det. Moderatorerna 
gick i så liten utsträckning som möjligt in i diskussionerna utan lät respondenterna prata tills 
de kände att de var klara med ämnet, för att inte riskera att styra deras svar. Om samtalsämnet 
tog slut ställde moderatorn antingen en följdfråga eller ledde in dem på ett nytt ämne som föll 
naturligt efter vad de precis diskuterat. När alla påtänkta ämnen diskuterats och 
respondenterna kände att de hade fått ut allt de ville säga om ämnet avslutades 
fokusgruppsintervjun. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och framförallt validiteten av resultat krävs att beaktas eftersom de anses viktiga 
inom kvalitativ forskning. Fokusgrupper som datainsamlingsmetod anses vara ett effektivt 
och användbart verktyg till att bevisa olika åsikter, övertygelser och värderingar. De två 
grundläggande begreppen reliabilitet och validitet används till att bedöma hur giltig 
undersökning är och visar således hur informationen samlats in, tolkats och analyserats. 
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning studiens resultat eller mått är repeterbara i olika 
förhållande. Validitet innebär hur korrekt en studie återspeglar eller bedömer ett specifikt 
begrepp av det forskaren vill mäta (Jayasekara, 2012). Målet med undersökningen var att nå 
tillförlitliga svar vilket avsåg att undersöka ett åldersspann mellan 15-25 år och 25-35 år. 
Dessa representerade ett brett åldersspann och risken för ett snedvridet resultat undveks. Det 
skulle inte gett oss en bredare syn utifrån olika åldrar och därför inga tillförlitliga svar. 
Resultatet utifrån gruppintervjun var baserat och kopplat till vetenskaplig teori som således 
styrkte uppsatsens reliabilitet och validitet.  
 

3.7 Källkritik 
 
Ingen sekundärdata användes i denna undersökning som insamlingsmetod till empirin. Detta 
eftersom dess relevans inte skulle bli helt optimal för frågeställningen då tidigare forskning 
inom ämnet var för svagt inriktat mot samma målgrupp och kunde således inte bidra till ett 
bra underlag för uppsatsen. För optimal datainsamling till uppsatsen användes istället 
primärdata som insamlingsmetod till empirin. Till den teoretiska referensramen samlades 
material in genom befintlig vetenskaplig teori tillämpligt för ämnet. För att skapa en så 
trovärdig och rättvis bild av den teoretiska referensramen presenterades forskares perspektiv 
utifrån det ämnet som studerats.  
  
Uppsatsens källor består till största del av vetenskapliga artiklar men tar även stöd i 
läroböcker och rapporter. Som sökmotor användes Högskolan i Borås databas då den består 
av relevanta och tillförlitliga vetenskapliga artiklar, som bidrar till kravet på hög nivå av 
kvalitet och relevans. Sökandet efter vetenskapliga artiklar har gjorts genom sökfältet på 
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högskolan i Borås biblioteks och genom fulltextdatabasen Emerald Library. För att hitta 
relevanta vetenskapliga artiklar har sökord och begrepp som segmentering, positionering, 
image, targeting och targetgroup använts. Begränsningen i sökningen av vetenskapliga 
artiklar är gjort till år 2000 eftersom nyare forskning som publicerats senare var mer relevant 
då detaljhandelsbranschen genomgått stora förändringar de senaste åren (Bruce & Daly, 
2006). 
 
Källor från Internet är inte alltid är av största relevans och tillförlitlighet eftersom det är en 
öppen källa för alla att publicera på. Av denna anledning är Internetkällor noga granskade och 
har använts i minoritet till övriga använda källor. De böcker som framförs i uppsatsen 
kommer från välkända författare som använts i kurslitteratur, dessa valdes i syfte att få ett 
tillförlitligt bidrag med tidigare forskning inom området.  
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4. Teoretisk referensram 
 
I det kommande kapitlet presenteras en litteraturgenomgång som ligger till grund för den 
kommande analysen. Kapitlet är till för att förklara tidigare teorier kring svårigheten med att 
pricka in rätt kund. Först presenteras olika definitioner av hur ett företag specificerar sig på 
en målgrupp och sedan tas forskning kring olika kriterier som finns bland olika 
åldersgrupper upp.  
 
 

4.1 Bygga en målgrupp 
 
Att identifiera sig som företag kräver att kunna identifiera sina kunder. Detta kräver att 
företagen bygger sin målgrupp genom att finna sin nisch och vilka som är intresserade av den 
(Rowley, 2000). Ett stort fokus på kunderna krävs idag för att lyckas bli framgångsrik på 
marknaden. För att fånga kundernas uppmärksamhet och övervinna dem från sina 
konkurrenter som är ett sätt att utöka sin kundkrets, gäller det att lära känna målgruppen för 
att kunna tillfredställa deras needs och wants som beskriver deras behov och preferenser 
(Kotler, 2008).  
 
Identifiering och segmentering är två viktiga delar kring att kunna förstå sin målgrupp och 
således bygga upp relationer med gruppen. Att hitta ett specifikt segment att nå och därefter 
utforma hur kunden ska se på företaget genom att positionera sig. Positionen på marknaden 
hänger starkt ihop med företagets image och varumärke, som är ett sätt för företaget att 
uttrycka sig på genom de ramar som de själva målat upp. Att vara positionerade åt ett visst 
håll och med en viss image kräver ett kontinuerligt arbete då en handling som inte passar in på 
företagets image förvirrar segmentet och riskerar därför att förlora kunder. Trots att 
segmentering är ett effektivt sätt att navigera sin målgrupp på måste företagen beakta att inom 
gruppen är alla olika individer. Generellt sett kommer konsumenternas efterfrågan inte alltid 
vara densamma vid exakt samma tidpunkt utan företagen måste därför ha god information om 
individerna i målgruppen, för att kunna tillfredsställa deras efterfrågan (Rowley, 2000).  
 

4.2 Segmentering 
 
Företagets uppbyggnad omfattar konsumenten ser på företaget och hur den upplever värdet 
den får ut av företagets erbjudande. Det är sedan många olika variabler som kan påverka en 
kunds upplevda värde. Det totala kundvärdet innehåller skillnaden mellan alla fördelar som 
kunden upplever och alla kostnader av ett erbjudande, till skillnad från konkurrerande 
erbjudanden. Vad kunden själv upplever som värdeskapande är individuellt och att därför 
attrahera och sedan behålla kunderna är en svår uppgift för företagen (Kotler, 2008). Kunder 
söker olika fördelar i de produkter som de köper och produkterna ska spegla konsumentens 
personlighet eller en social status de vill uppnå. Företagen söker därför efter nya sätt att 
differentiera sig på och därigenom skapa värde för kunderna, då många i dagsläget möter de 
grundläggande förväntningarna som kunderna har och behöver ytterligare sätt att sticka ut på. 
Detta värde ligger numera kring kundens totala upplevelse snarare än enbart den fysiska 
produkten och det värde som den skapar (Sandström et. Al, 2008).  
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Att dela in marknaden i olika segment och utefter det specifika segmentets preferenser 
utforma dels produkten och dels hur den marknadsförs får företaget fram en anpassning efter 
målgruppen. Tidigare forskning av Sudbury och Simcock (2009) hävdar att en äldre målgrupp 
är den som motiverar segmentering mest då konsumenter inom den målgruppen skiljer sig 
mest med tanke på konsumtionsvanor, behov och livsstil. Det räcker inte med att enbart 
kategorisera konsumenterna genom ålder, vilket har gett upphov till alternativ segmentering 
genom olika demografiska variabler, såsom civilstånd och hälsotillstånd. Detta för att ge 
företaget ett mer korrekt verktyg inför att dela upp marknaden och ens egen målgrupp. 
Enligt Akturan, Tezcan och Vignolles (2011) kan företaget differentiera konsumenterna på 
olika sätt som i slutändan kan hjälpa till att få en mer riktad marknadsföring i både val av 
marknadsföringskanal och mening. Enligt Demografi används ofta till att beskriva 
målmarknader utifrån vem som köper och det är också en av de vanligaste variablerna att 
segmentera marknaden efter. Det är dels ett tydligt verktyg att dela upp segmenten genom till 
exempel ålder, kön och etnisk bakgrund då beteenden mellan dessa grupper ofta skiljer sig 
kraftigt åt. Samtidigt som det dels är lätt att få tillgång och tolka data kring dessa 
segmenteringskriterier. Psykografi är ytterligare en variabel som innebär att profilera kundens 
livsstil och ta reda på varför konsumenten köper produkten. Vilka intressen som konsumenten 
har och vad den prioriterar utifrån detta innebär en segmentering som riktar in sig på en tydlig 
målgrupp och är idag mycket viktigt för företagen att förstå. Denna segmentering kan 
innebära en mer effektiv positionering av produkten och framhäva produktegenskaper genom 
bättre kommunikation. En tredje variabel är den beteendemässiga som beskriver 
konsumentens attityder och värderingar, som påverkar deras syn på ett varumärke och hur 
produkter ska användas. En attityd kring att det är viktigt med en god miljö kan påverka 
användandet genom att produkten anses ska kunna hålla för att användas ofta och länge. Detta 
gör att den beteendemässiga variabeln segmenterar närmare individnivå och specificerar sig 
mer än den demografiska. Alla tre variabler har begränsningar och svagheter vilket gör att 
segmenteringsmetoden strategiskt bör väljas efter varje företag för att pricka in rätt kund  
 
Inom tidig undersökning av segmentering från Hassan och Craft (2012) har ekonomi, kultur, 
geografi och teknologi varit de största faktorerna för att dela upp marknaden på. Gällande 
marknadssegmentering över landsgränser har tidigare forskningsmodeller fokuserat på 
faktorer inom landet, samtidigt som nya modeller även integrerar konsumentegenskaper på en 
mer detaljerad nivå. Detta ger upphov till diskussion kring huruvida segmentering inom ett 
företag ska vara samma över alla marknader och vilken strategi som ska användas. Fyra olika 
strategier kan identifieras, den globala, multinationella, fokuserade och den multi-lokala, för 
företag att hantera nivån av den internationella anpassningen. Att segmentera sitt varumärke 
internationellt och standardisera detta i största möjliga utsträckning, samtidigt som det tillåts 
en vidkännelse för lokala tillstånd är önskvärt. 
 
Segmentering av en marknad är enligt Cleveland, Papadopoulos och Laroche (2011) lika 
viktigt oavsett om ett företag agerar inrikes eller på den internationella marknaden, speciellt 
med tanke på den integrerade och globala marknad som idag existerar. En fördel med 
liknande segmentering över alla företagets marknader är ekonomiska skalfördelar och 
effektivisering av processer. Dock är det viktigt att denna strategi är välanpassade och 
fungerade för att detta ska ge resultat, annars riskerar företaget att helt missa målgruppen  
 

4.3 Positionering och image 
 
Att positionera rätt innebär att designa företagets erbjudande och hur konsumenten ser på 
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erbjudandet. Att varumärket positioneras på ett specifikt ställe i kundens medvetande och för 
att ha chans att positionera sig där företaget vill måste det stämma överens med kundens 
uppfattning om företagets image (Fuchs & Diamantopoulos, 2010). Den svåra uppgiften att 
segmentera sig rätt tvingar även företagen att ta strategiska positioneringsbeslut för att 
särskilja sig från sina konkurrenter (Hassan & Craft, 2012). Personligheten hos kunden måste 
stämma överens med varumärket, detta handlar om en icke produktrelaterad del av 
varumärket då känslan och associationerna handlar om vad varumärket faktiskt kan berätta 
om kunderna som handlar där. För konsumenten handlar det om att bli en del av vad 
varumärket står för och genom att förknippas med varumärket förknippas de också med den 
känslan (Aagerup, 2011).  
 
Image är enligt Harradine och Ross (2011) en reflektion av konsumentens bild av ett 
varumärke och vad kunden associerar varumärket med och att detta är unikt bygger upp ett 
värde för varumärket. Dessa associationer är uppdelade i attribut, fördelar och attityder 
gentemot produkten och varumärket och för att bygga upp en stark image krävs att företaget 
vet exakt vad de vill projektera till sina kunder och att alla delar inom företaget lever upp till 
dessa förväntningar och uppfattas av kunden. Att hitta rätt segment är viktigt för att sälja in 
produkten till rätt person men även att kunna positionera sin produkt rätt i just den kundens 
medvetande är en nödvändighet för att lyckas på marknaden. Hur konsumenten uppfattar 
produkten och vad de associerar den med behöver passa in med hela företagets image, då det 
är en del i hur själva produkten också uppfattas.  
 
Vidare forskning av Ross och Harradine (2011) innebär dagens möjlighet för modekedjor att 
kunna stärka sin image kring att vara trovärdig inom modeindustrin genom att kunna erbjuda 
produkter samtidigt som de ledande modeföretagen. Företagen gör ett medvetet val om att 
antingen ligga i framkant och erbjuda hög modegrad och ett exklusivt varumärke eller bygga 
konceptet kring låga priser och en hög kvantitet. Dagens kunder kräver dock mer än enbart ett 
lågt pris för att attraheras, vilket kräver att även Fast Fashion-företagen adderar ytterligare 
värden. Imagen och känslan för varumärket spelar därför en mycket stor roll även för Fast 
Fashion-företag och inte enbart för lyxmärken. 
 
Aagerup (2011) hävdar att associationer kring ett företags image kopplas mycket till hur det 
är porträtterat i marknadsföringen. Detta ger konsumenten en väldigt tydig bild av vem som är 
tänkt att kunna använda produkten. Vilka personer och i vilka miljöer som företaget visar utåt 
blir en väldigt viktig del i hur företaget och produkterna positioneras, då det speglar vilka 
personligheter som faktiskt upplevs som användare av varumärket. 
 

4.4 Targeting  
 
Targeting har länge varit en nyckelkomponent i många marknadsförares verktygslåda. Det 
första steget företaget måste ta är att identifiera det lämpligaste marknadssegmentet och efter 
det välja ut vilket segment de vill rikta in sig mot och tillhandahålla sina produkter. Denna 
process kallas för targeting (Rowley, 2000). 
 
Många företags stora dröm är att varumärket ska uppfylla en konsuments behov som ingen 
tidigare gjort, vilket i dagsläget är svårt då konkurrensen på marknaden är hård eftersom 
många tävlar med liknande koncept. Idag behöver även många marknadsförare gå igenom 
flera steg för att hitta just sin målgrupp. Tack vare den tekniska utvecklingen har det 
möjliggjorts att samla information om kunderna och kunnat nå ut med rätt budskap till sin 
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målmarknad (Romaniuk, 2012).  
 
Romaniuk (2012) beskriver olika steg för ett företag att förbättras inom targeting. Det första 
steget är att definiera målgruppen utifrån att ha en vision om vilka de är, vad de gör och hur 
deras livsstil ser ut. Genom tester och analyser får de fram vilka som faktiskt är sin målgrupp. 
Nästa steg innebär att inkludera så många människor som möjligt inom målgruppen. Detta 
kan härledas till att sällan gå tillväga med targeting genom att använda uttrycket ”nej detta 
varumärke är inte till för dig” till konsumenten. Det huvudsakliga målet med targeting är att 
fokusera på sitt varumärkes tillgångar för att skapa en så stark varumärkesidentitet som 
möjligt, vilket således kan innebära att konsumenterna utan missförstånd kan identifiera 
varumärket.   
 
Enligt Yu och Cai (2007) är brist på information om kunderna ett fenomen som kan påverka 
ett företags möjligheter att nå ut med rätt budskap till sin identifierade målgrupp och detta är 
således en viktig aspekt att beakta om det råder kundinformationsbrist för företaget. 
Kundinformation kan delas in i tre kategorier och behandlas utifrån kundens egenskaper, 
beteende och attityder. Dessa tre aspekter kan sålunda bidra med betydelsefull information om 
sina kunders preferenser.  
 
När ett företag vill skapa efterfrågan på nya produkter och göra potentiella kunder medvetna 
om dess pris och attribut, använder de ofta enligt Brahim, Ayed och Laussel (2011) en 
informativ reklam. Företag har under en lång tid haft onödigt höga reklamutgifter på grund av 
bristande information om deras potentiella kunder, eftersom de antingen når ut till andra som 
inte anses tillhöra målgruppen eller inte haft möjligheten att nå ut till de som faktiskt tillhör 
målgruppen. Det har således inneburit att många företag använt sig av massmarknadsföring 
genom att pumpa ut reklamannonser i allmänna tv-kanaler och tidningar vilket gör att de 
slumpmässigt når olika konsumenter, potentiella eller ointressanta. Nackdelen med att försöka 
nå sin målgrupp med massmarknadsföring är att pengar kan spenderas på konsumenter som 
förmodligen kommer avstå från att köpa produkterna även fast de är väl medvetna om 
företagets utbud.  
 
Forskningen av Brahim, Ayed och Laussel (2011) har även utvecklat modeller för att 
fastställa effekten av reklam som riktas mot specifika konsumenter i form av pris och 
konkurrens. Kostnadsbesparingar kan göras genom att rikta reklamen åt potentiella 
konsumenter och således undvika reklamutgifter mot konsumenter som aldrig kommer vilja 
köpa företagens produkter. Företag måste därför ha god kännedom om vilka konsumenter som 
faktiskt är deras potentiella målgrupp. Tack vare att utvecklingen går framåt finns det numera 
specialiserade mediakanaler företag kan välja att marknadsföra sig igenom för att nå ett 
specifikt marknadssegment och företag kan således välja mer riktad reklam för att kunna 
fokusera på de potentiella konsumenterna.  
 

4.5 Kriterier bland olika åldersgrupper 
 
Denna del av den teoretiska referensramen syftar till att skapa förståelse för 
konsumtionsbeteendet hos olika åldersegments. Uppsatsen delar in konsumenter i två 
kategorier vilka benämns som den yngre och den äldre konsumenten. De vetenskapliga 
artiklar som uppsatsen är baserade på och som benämns” den yngre konsumenten” 
undersöker målgruppen 15-25 år, men tar även upp konsumenter som är yngre än 15 år. Den 
andra målgrupp som benämns som ”den äldre” är baserade på artiklar som berör 
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målgruppen 25-35 år och äldre.  

4.5.1 Varumärkeskännedom 
 
Forskarna De Chernatony och McDonalds (2003) definition av ett varumärke anges som "en 
identifierbar produkt, service, person eller plats förstärkt på ett sådant sätt att köparen eller 
användaren uppfattar relevanta, unika mervärden som matchar deras behov bäst”.  
Varumärkeskännedom anses ha ett inflytande på köpbeslutet hos konsumenten och det första 
steget inom inköpsprocessen för att locka till sig konsumenten börjar med hur väl medvetna 
de är om företaget och dess erbjudande. Det yngre segmentet anses bli alltmer medvetna om 
att kunna analysera, tolka och förstå inkommande information vilket både är för- och 
nackdelar för deras varumärkeskännedom (Ross & Harradine, 2004). 
 
Den yngre marknaden är en snabbt växande marknad som av flertalet anledningar är viktig att 
hålla koll på. Unga konsumenter utvecklar tidigt sin egen personlighet genom sitt beteende 
och de värden de lever efter. De utvecklar också en lojalitet gentemot varumärken vilket 
spelar en stor roll för märkets framtid då denna lojalitet ofta fortsätter in i vuxenlivet. En 
annan viktigt del att ta hänsyn till inom denna målgrupp är att de har en stor påverkan och kan 
influera andra i deras beslutsfattanden då vänner och familj är de två viktigaste delarna i deras 
liv. Deras motivation kommer från att de genom att själva kunna konsumera uppnår ett 
ägandeskap och något som är privat ägt av dem och genom detta uppnå den status de försöker 
eftersträva (Akturan, Tezcan & Vignolles, 2011). 

4.5.2 Konsumentbeteende och informationskällor  
 
Definitionen av ett konsumentbeteende kan anges som ”beslut med avseende på förvärv, 
konsumtion och disposition av varor, tjänster, tid och idéer genom mänsklig beslutsfattande 
enheter” (Hardesty & Bearden, 2009). En kunds shoppingbeteende innebär att förklara hur 
och när kundernas inköp görs i en butik. En konsuments specifika beteende är således svårt att 
identifiera och fastställa eftersom många handlar i olika butiker och spenderar olika mycket 
pengar (Kinley, 2010). En effektiv detaljhandelskedja bör ha som strategi att främst förstå 
konsumenternas behov och köpbeteende snarare än att fokusera på vad konkurrenterna har för 
strategier. Konsumenters beteende varierar beroende hur de bearbetar information som de blir 
tilldelade av företag. Informationen kommer således påverka konsumentens tankar kring 
utvärdering av produkter och vilka val de kommer att göra. Vissa konsumenter har en större 
vilja att ta reda på information om en produkt och dess innehåll för att acceptera den eller inte. 
Företag kan tillämpa olika sätt för att främja försäljningen och förbättra sin kundservice. 
Förslag på några promotion-effekter inom detta är försäljningskampanjer som ofta innebär 
brukbara kuponger eller prisrabatter i form av reduceringar på ordinarie pris som löper inom 
ramen och är brukbara under en viss tidsperiod (Hardesty & Bearden, 2009). 
 
Dagens konsumenter fortsätter att öka användandet av informationskällor. Det är således 
viktigt för företagen att identifiera vilka sorts informationskällor som ens målgrupp använder 
sig främst utav. För att navigera och nå ut till rätt konsument kan kvinnor delas in i olika 
grupper utefter hur de är som modekonsument. Det är således viktigt för företaget att förstå 
sin konsument och vilka ideal de vill se för att kunna rikta informationen rätt. Demografiska 
och beteendemässiga faktorer är det som främst påverkar konsumenten inom mode. Därför är 
det viktigt för företaget att fastställa konsumenternas preferenser för att rikta innehållet och nå 
ut till de konsumentmålgrupper de vill attrahera och behålla (Bailey & Seock, 2010). 
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4.5.3 Priskänslighet och passform 
 
Enligt Bruce och Daly (2006) är kostnad en annan viktig faktor att beakta eftersom den anses 
vara mest prioriterad både för kunder och företag i sina köpbeslut. Produktlivscykeln inom 
Fast Fashion blir allt kortare eftersom företag verksamma inom Fast Fashion har möjligheten 
att snabbt kunna producera det kunderna efterfrågar och pricka in rätt tillfälle att varan finns i 
butik då kunden så önskar. Det traditionella sättet att köpa in varor innebär långsiktiga 
prognoser som planeras cirka ett år innan det ska finnas i butik. Nackdelen med dessa 
prognoser är att det lätt kan bli fel och inte tillfredsställa kundens efterfrågan i exakt rätt tid. 
Det innebär således att kunden inte hittar det den efterfrågar och blir sålunda missnöjd.  
 
Fördelen med Fast Fashion är enligt Bruce och Daily (2006) att försäljningen syftar till att 
producera och snabbt svara på vad kunden efterfrågar, vilket bidrar till att kunden kan 
tillfredsställa sitt behov och återkomma med vetenskap om att det med stor sannolikhet finns 
ett plagg i butik som leder till köp. Denna process att ständigt få en kund att besluta sig om att 
köpa kan hålla priserna i det lägre prissegmentet.  
 
Enligt Kinley (2010) varierar en konsuments passformspreferenser från person till person. 
Preferenserna beror helt på konsumentens personlighet, attityd, kulturella influenser, kön, 
ålder och rådande mode. Det är därför svårt att studera en konsuments personliga 
passformspreferenser eftersom det definieras olika beroende på individ. Komforten i kläder 
har betydelse för om konsumenten beslutar sig om att köpa eller inte. De plagg som 
konsumenten anser ha en dålig passform kan innebära att de tycker sin kropp inte är 
tillräckligt bra. Målet hos företaget bör därför vara att fokusera på att tillverka plagg som ska 
passa dess målgrupp eftersom det kan stärka konsumentens förtroende, självkänsla och 
förbättra dess sociala välbefinnande. Det är således viktigt för företag att förstå kundens 
tillfredsställelse av passform.  
 
4.5.4 Kriterier hos den yngre konsumenten 
 
Ogynnsamma uppfattningar om ett varumärke kan förklaras genom att medvetenheten är 
otillräcklig och bidrar därför inte till någon positiv vinst för företaget. Yngre konsumenters 
ökande medvetenhet har lett till att deras individuella uppfattningar utvecklats. Företag kan 
därför använda de förebilder som de anser de yngre konsumenterna har i sin marknadsföring, 
eftersom det kan påverka deras attityder till varumärket. De yngres förmåga att öka sin 
motivation och behov har lett till att de inte längre konsumerar av praktiska skäl, utan istället 
uppnå en starkare självkänsla. Studier tyder på att yngre konsumenter har en stark positiv 
attityd till vissa varumärken och det kan således stärka både deras självkänsla och status 
genom att bära dem (Ross & Harradine, 2004).  
 

4.5.5 Kriterier hos den äldre konsumenten  
Människor i det äldre segmentet känner inte ofta av sin kronologiska ålder på grund av vissa 
faktorer som styr deras liv, exempel på detta är hur deras livsstil ser ut och vilken fas i livet de 
befinner sig i. Ålder är därför inte en avgörande faktor gällande konsuments köpbeteende, 
vilket är viktigt för ett företag att ta hänsyn till. Den förändring som skett kring att dessa 
konsumenter blivit mer benägna att handla på ett sätt som avspeglar den yngre generationen 
utifrån deras livsstil och fas i livet har således inneburit att kategorisera in konsumenterna 
utifrån deras kronologiska ålder inte är ett lika effektivt sätt (Myers & Lumbers, 2008). Detta 
innebär således att företag måste utveckla nya produkter som anses lämpliga och anpassade 
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till det äldre segmentet som ska tillgodose deras livsstil (Kozar & Damhorst, 2008). 
 
Att shoppa anses vara ett viktigt medel för den sociala delen genom att tillbringa tid med 
vänner och familj vilket tyder på att shopping inte enbart innebär att införskaffa sig 
nödvändigheter. Konsumenter i det äldre segmentet anser shopping som ett sätt att träffa 
andra människor och byta åsikter i en trevlig miljö och därför har de som grundläggande krav 
att butiksmiljöerna ska vara trevliga och bra service från butikspersonalen erbjuds. Baserat på 
livsstil har äldre människor blivit alltmer ungdomliga i sitt tankesätt, vilket således innebär att 
marknadsförare och återförsäljare måste ha i åtanke vilken ålder de kommunicerar med 
utifrån vilken konsumenternas uppfattning är och inte deras kronologiska ålder. Livsstil är av 
stor betydelse när det gäller den äldre konsumentens köpbeslut (Myers & Lumbers, 2008).  

Studier tyder på att det finns en likhet i attityder hos föräldrar hur de resonerar när det gäller 
konsumtion i att köpa till sig själv och till sina barn. Harradine och Ross (2007) hävdar att när 
föräldrar köper kläder till sina barn rankar de hållbarhet över prisets betydelse i köpbeslutet. 
Det gällde även för dem själva att passform och kvalitet identifierades som de viktigaste 
faktorerna och priset spelar således även här en mindre roll. Forskningen tyder på att i 
framtiden kommer konsumenter i det äldre åldersegmentet gradvis att ha en mer inflytande 
och starkare köpkraft.  

Forskning av Kozar och Damhorst (2008) hävdar att de äldre reagerar olika jämfört med 
yngre på olika marknadsföringsaktiviteter. Dagens media framhäver främst attraktiva 
ungdomar på sina omslag för att främja hur konsumenten ska motverka åldrande. Modeller i 
det yngre åldersspannet användas i reklamkampanjer som riktas till en bredare åldersgrupp för 
att få konsumenterna att framstå som ungdomliga och vackra. Ofta är äldre konsumenter mer 
erfarna än de yngre konsumenterna och har i synnerhet en mer benägenhet i att skapa sig 
direkta åsikter om ett företagets marknadsföring. Forskningen hävdar att kvinnor sannolikt 
kommer vara de som konsumerar kläder mest. Därför bör företag ställa sig frågan hur de på 
ett effektivt sätt kan rikta sin marknadsföring som faktiskt accepteras av konsumenterna, om 
de faktiskt föredrar modeller som tillhör deras ideala ålder och kroppsform för att kunna 
identifiera sig med.  

4.6 Sammanfattning 
 
Utifrån den sammanställda teorin kring frågeställningen har fem huvudsakliga områden 
identifierats som mest relevanta för ämnet. De huvudsakliga rubriker som arbetats fram och 
som förklarar ämnet målgruppsbreddning är segmentering, positionering, targeting, image 
och kriterier bland olika åldersgrupper. Dessa tillsammans skapar en översikt kring de delar 
som krävs för att kunna navigera sin målgrupp för att få fram vilka de är och vad de 
efterfrågar. Faktorerna utgör en grund för att visa vad företaget bör beakta om de vill nå en 
bred målgrupp. De fem områdena ger en grund till att kunna analysera insamlad data i ämnet 
för att sedan kunna dra relevanta slutsatser och komma fram till förslag på vidare forskning 
som är relevant inom detta område. 
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5. Resultat 
 
Nedan presenteras det färdiga resultatet från de två fokusgrupperna. Resultatet redovisas 
utifrån ett antal fastställda ämnen som bygger på den frågeställning och teori uppsatsen är 
uppbyggd av. I fokusgrupperna tas fallföretaget Gina Tricot upp för att ge respondenterna 
något konkret att referera till. Den insamlade data redovisas genom de två olika 
målgrupperna A och B.  
 
 
Resultat från fokusgrupper kring fallföretaget Gina Tricot, Tidaholm 25 april 2013.  
 
A= 15-25 år  B=25-35 år 
 
( …) = moderatorns redigering för icke relevant information 
( * ) = moderatorns tillägg 
 
Det råder delade meningar inom fokusgrupperna kring sortimentet då vissa ser Gina Tricot 
som en affär med mycket baskläder och andra som en affär som de går till för att handla 
festkläder. Det gemensamma är dock att Gina Tricot anses ha ett brett sortiment med lite av 
varje, till exempel att de säljer skor, accessoarer, sport- och ridkläder erkänns. Båda 
målgrupperna önskar dock en utveckling på de olika avdelningarna och att de skulle satsa på 
dem mer, till exempel att de skulle ha mer underkläder. 
 
B- Men framförallt att det ständigt fylls på med nytt och att det känns nytt och fräscht ofta.  
 
A- De har vardagskläder, eller ja den stilen, de håller sig till det och sticker aldrig riktigt ut.  
 
Den äldre målgruppen lägger mer märke till att produkterna ständigt förnyas och poängterar 
detta som en positiv del. Den yngre målgruppen diskuterar att de har det senaste modet och är 
väldigt trendiga samtidigt som de inte sticker ut med för annorlunda plagg.  
 
Ett billigt pris på produkterna är någonting båda målgrupperna uppmärksammar som mycket 
positivt och att det är bra produkter för det priset. Trots ett lågt pris förväntar sig konsumenten 
idag att produkterna håller en viss kvalité och de ser inte att priset ska styra allt. 
Respondenterna kan dra slutsatser till specifika plagg som de anser tappar i kvalité men att de 
samtidigt räknar med det till viss del när det gäller ett företag som Gina Tricot som räknas 
som ”lågpris”. Dock anser de att det idag ska gå att köpa trendiga och bra produkter utan att 
det ska vara väldigt dyrt och att kvalité spelar en viktig roll om de ska vara positivt inställda 
till ett märke och handla där. Båda målgrupperna är dock överens om att kvaliteten på 
produkterna lever upp till deras förväntningar i förhållande till det prisläget Gina Tricot har.  
 
A- Jag tycker ändå Gina har rätt bra kläder i förhållande till priserna.  
 
B- De har ju bra priset (…) det passar ju många, exempelvis skolungdomar (…) mycket 
kläder för dem ekonomiskt samtidigt som man kan följa modet. 
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Fokusgrupp B kopplar ihop priset till en yngre målgrupp samtidigt som de påpekar att de låga 
priserna på vad de anser vara fina produkter gör att även de själva gillar och handlar på Gina 
Tricot.  
 
Att en affärsidé är tydlig gör att målgruppen lättare hittar dit och Gina Tricots affärsidé är 
tydlig för respondenterna, att de ska sälja höga kvantiteter snabbt till många. Sortimentet ses 
som brett och både de äldre och de yngre ser Gina Tricot som trendiga, trots att de kör på det 
säkra kortet och inte sticker ut för mycket. Detta ser den yngre målgruppen som deras styrka. 
 
A- Styrka är väl att de kör på det säkra kortet, de får alltid kunder liksom. Deras svaghet är 
kanske att de bara håller sig till en och samma personer typ.  
 
A- Det är både en styrka och en svaghet att de kör på det säkra kortet för det är en styrka att 
för att många kan handla där men samtidigt blir det ju en svaghet för att det blir lätt samma. 
 
B- Billigt är en styrka.  
 
En stor del för den yngre målgruppen är dock diskussionen kring att många handlar samma 
kläder och huruvida de kan tänka sig att köpa produkter som de vet någon annan som har. På 
så sätt ser de konceptet som en stor svaghet för dem inom målgruppen som tänker så, vilket 
de tror många i det åldersspannet gör. Att många vill sticka ut och känna sig individuella men 
att det inte är en möjlighet alltid med Gina Tricots produkter i och med att allt är 
massproducerat. Att många produkter blir uppmärksammade och att väldigt många därför 
äger precis likadana produkter. Den äldre målgruppen tar däremot inte upp detta som något 
problem utan svagheten de tar upp är den att inte alla produktgrupper finns i alla butiker. De 
tar även upp realisationer som en svaghet då de anser att det alltid finns någonting i butiken 
som är på rea, oavsett om det är jul eller inte och detta är någonting som de ser negativt på då 
de anser att det ger en tråkig stämpel. Styrkan som de tar upp kring företaget är dess låga 
prisläge och detta i förhållande till att de gillar deras produkter.  
 
B- (…) att det hela tiden kommer nyheter så det finns alltid någonting som är (pris*)sänkt. 
 
Detta var svaret på en fråga kring Gina Tricots svagheter, vilket de tog upp under intervjun 
vid fler tillfällen. Den yngre målgruppen presenterade inga synpunkter alls på företags 
realisationer utan talar enbart positivt kring företagets prisläge.  
 
Ett starkt varumärke är värt mycket för företaget och att styra vad kunderna associerar 
varumärket med. Enligt fokusgrupp B behöver ett märke inte betyda allt men det kan vara en 
fördel om de ser det som ett ”bra” märke”. Den yngre målgruppen lägger inte alls någon stor 
vikt vid att det ska vara ett ”fint” varumärke utan de anser att själva produkterna och känslan 
kring dem är viktigast.  
 
B- (…) om det är ett bra märke så är det bara ett plus. 
 
A- Det är mer att man tycker kläderna är snygga än det är vilket märke det är.  
 
Den yngre målgruppen associerar tydligt Gina Tricot med en ung målgrupp med 
högstadieungdomar och ett märke som alla då bär. Detta är någonting som de ser väldigt 
negativt på. Stilen är relativt oförändrad och de kopplar märket med att de handlade där när de 
var yngre vilket gör att de ibland är motvilliga att handla där nu. Problemet som de ser med 
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Gina Tricot är inte deras produkter utan imagen och känslan som de får genom deras 
marknadsföring.  
 
A- Ja alla har kläder från Gina, det tycker jag är lite tråkigt.  
 
Ämnet image kopplar respondenterna ihop mycket med hur de uppfattar företaget genom dess 
marknadsföring och mot vilken målgrupp de riktar sig. De yngres syn på Gina Tricots image 
är att de vänder sig till en ung publik och att det är hela konceptet och känslan genom såväl 
butikerna som reklamen och inte själva produkterna som gör att de känner på detta sätt.  
 
A- Det är nog mer den image de har, hela känslan i butikerna och reklamerna. 
 
A- Egentligen finns det ju plagg som alla kan ha egentligt, men det är mer en känsla att de 
vänder sig mer till 15-17 åringar.  
 
B- En affär som har mycket för de lite yngre.  
 
Den äldre målgruppen känns vid att Gina Tricot har en stämpel som ett ungdomsmärke hos 
många men handlar själva där då de inte tänker att de själva är äldre och därför inte kan 
handla där. Deras syn på företagets image involverar prisläge och produkter mer än själva 
känslan av en ungdomlig målgrupp.  
 
B- (…) det kan vara att man känner sig yngre än vad man är.  
 
Fokusgrupp B tror att synen på ett varumärkes målgrupp gällande ålder inte spelar en 
avgörande roll för dem. Om de gillar produkterna och märket i allmänhet handlar de där, 
oavsett förutfattade meningar. De menar att de inte vill känna sig som en viss ålder utan 
handlar där för att de gillar produkterna.   
 
Inom ämnet marknadsföring diskuterade grupp A och B vart de ofta brukar se Gina Tricot och 
således komma fram till vilka marknadsföringskanaler de främst använder sig av och hur de 
påverkar dem. Det finns skillnader i uppfattning om vilka Gina Tricots främsta 
marknadsföringskanaler är. Grupp A poängterar på att de valt att marknadsföra sig främst på 
busshållplatser och jättestora planscher men tror dock det inte påverkar konsumenterna 
speciellt mycket. Grupp B ser främst Gina Tricot på Internet och sociala medier, till exempel 
Facebook. 
 
A – Ja i Stockholm sitter de över hela busshållsplatser eller nere vid tunnelbanor. 
 
B – På Tv, Internet och Facebook. 
 
Den diskussion som fördes mellan grupp A och B om deras tv-reklam visade både likheter 
och skillnader i de två gruppernas åsikter. Diskussionen som fördes i grupp A visade att alla 
var eniga om att de ansåg att deras reklam inte var tilltalande eftersom det bara är en vit 
bakgrund och att samma modell alltid används. Grupp A ser gärna mer färger och en mer 
verklighetsförankrad miljö för att kunna skapa associationer och få en mer sammanhängande 
reklam, detta då en ny och spännande reklam skulle kunna innebära att de skulle besöka Gina 
Tricot oftare. 
 
A – Det ska vara lite mer färger, lite miljö så man kan sätta in sig i ett sammanhang. 
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A – (...) ser du en tjej på en Gina Tricot t-reklam som springer i en storstad och visar upp en 
tröja med en ”take-away” kaffe och ser jättechic ut kommer man gå och köpa den tröjan för 
man tänker att så kommer jag också se ut då(...). 
 
För grupp B löd diskussionen att deras reklam framförde mycket men att det var negativt att 
de endast visade den långa smala tjejen som alla kläder passar på. De resonerade istället kring 
att använda flera modeller som representerade olika kvinnoformer och att detta skulle tilltala 
fler. 
 
B – Jag tycker att den är bra faktiskt, den framför mycket. 
 
B – (...) det är ju den långa smala tjejen som alla kläder passar på. 
 
Även grupp A tyckte att modellerna är långa och smala och de hade särskilt uppmärksammat 
dockorna som används i butik. Grupp B var alla eniga om åsikten att plaggen sitter snyggt på 
dockorna, men nästan aldrig i samma utförande på sig själv utan det gäller alltid att prova 
plagget och avgöra därefter om passformen och utseendet.  
 
A - Jag tycker att deras modeller i reklamen är lite extrema(...). 
 
Grupp A och B var eniga om att en ”normalviktigt” tjej med lite mer former skulle passa 
bättre och uppmana mer till köp. B skulle gärna se en tjej som var några år äldre i det 
åldersspann som de själva befinner sig i än de som visas i marknadsföringen idag.   
 
A - Man får ju ett bättre intryck av en affär om de har en modedocka som är normal. 
 
A – (...) använda en normalstor tjej för att se hur plagget sitter på en mer normal tjej(...). 
 
B – (...) modeller som är lite äldre också just för att inspirera även de som är runt 30 år. 
 
Diskussionerna i grupp A och B om hur en butik bör vara utformad resulterade i likartade 
åsikter. Grupp A ser gärna att det ska vara lätt att hitta i butiken vilket förutsätter ordning och 
reda. De anser också att det inte får vara för trångt och för små butiker eftersom att man lätt 
kan bli stressad om det inte finns tillräckligt med utrymme. De tyckte också Gina Tricot borde 
satsa på lite mer exklusiva butiker eftersom de i nuläget har känslan av att butikerna är 
plastiga och billiga. Grupp B resonerar ungefär på samma sätt som grupp A eftersom de anser 
att det ska vara lätt att komma åt varorna samtidigt som det är ordning och reda för att lätt 
kunna hitta. 
 
A – Lätt att hitta. Ordning och strukturerat. 
 
B – Att man ska komma åt varorna är viktigt(...). 
 
B - Det gärna får lukta gott också för att få en mer hemtrevlig känsla som att känna sig 
hemma.  
 
Det finns skillnader mellan A och B om vad de tycker om musiken i butik. Grupp A tycker 
ibland att musiken har alldeles för snabb takt och att ljudvolymen är för hög, medan grupp B 
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inte påverkats negativt eller störts av den. De tycker snarare om den musik som i nuläget 
spelas och ser gärna att det är musik som hörs i butiken.  
 
A – (...) det är så högt och superpoppigt att man blir stressad(...). 
 
B - Den musik som finns nu är den som gäller och inte Beatles(...). 
 
B – (...) utan musik är det tyst och stelt. 
 
Den påverkan och betydelsen personalen i butik har, visade sig vara stark hos både grupp A 
och B. Det finns likheter i vad grupp A och B anser som viktigast hos personalen. Grupp A 
anser att en trevlig och tillmötesgående personal är av största betydelse och att det finns en 
hjälpsamhet samtidigt som de kan avväga hur mycket hjälp en kund vill ha. För grupp B 
gäller samma sak, de anser att det är personalens jobb att visa att de bryr sig om sina kunder. 
En inspirerande personal är också av största betydelse för grupp B och de ser också gärna att 
personalen klär sig i butikens kläder. 
 
A - Trevlig personal, det är väldigt viktigt (…). 
 
B – (...) även fast det är 1000 kunder om dagen ska alla behandlas lika trevligt.  
 
Grupp A och B var båda eniga om att Gina Tricots storlekar och passform inte håller måttet 
att klassificeras som bra. Grupp A menar på att plaggen varierar väldigt i storlekarna och att 
en specifik storlek på ett plagg kan vara väldigt liten samtidigt som den i ett annat plagg är 
alldeles för stor. För grupp B är det ofta passformen de anser brister i kvalité.  
 
 
A – (...) de har väldigt små storlekar. 
 
A – (...) vissa kläder känns som väldigt stora i storleken. 
 
B – (...) man tappar och ändrar form efter det att man fått bar, det är väl det att oftast när 
man fått barn vill man inte ha så slimmat och supertight som innan(...), självklart är det olika. 
 
Både grupp A och B var eniga om att användning av olika avdelningar som butiken uppdelas i 
skulle fungera bättre och underlätta shoppingen. I grupp A diskuterades det om Gina Tricot 
skulle strukturera upp butiken i mer avdelningar är de tvungna att göra reklam för det så att en 
bred målgrupp uppfattar denna förändring. Grupp B var inne på samma spår och gav exempel 
på andra Fast fashion-företag som de anser har lyckats bra med att dela in sina butiker i 
avdelningar.  
 
A – (...) kolla H&M, de har ju också avdelningar, man måste typ ha något sånt tror jag för att 
det ska gå. 
 
A – Ja bara de gör reklam för det, så man fattar och är med på att det händer någonting. 
 
B – (...) H&M brukar dela in avdelningarna tydligt i affärerna och har ett större utbud (...).  
 
I relation till Gina Tricots produktlanseringar visade det sig att den yngre gruppen har bättre 
kännedom än vad den äldre har. Grupp A känner till att Gina Tricot lanserat sportkläder, 
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hästkläder och skor samt underkläder och smycken. I grupp B var det en person som visste att 
de lanserat skor och ett fåtal som sett deras sportkollektion. Dock visade det sig att dessa 
respondenter i grupp B föredrar att köpa sina sportkläder i en etablerad sportbutik.  
 
A – (...) sportkläder har de börjat med nu och hästkläder. 
 
A – Skor har de på hemsidan. 
 
B – (...) det är inte så att jag går till Gina Tricot och letar efter just sportkläder utan det blir 
mer att man kanske ”impulsköper” ett sportplagg på Gina Tricot. 
 
I förhållande till frågan om målgrupp fick grupp A och B resonera fritt kring vilka de ansåg 
Gina Tricots målgrupp var. Det fanns en liten skillnad mellan grupp A och B:s uppfattningar 
om åldersspannet. Grupp A var tydliga i sitt uttalande om att Gina Tricot inte valt att ha en 
bred målgrupp utan att de främst riktar sig mot ungdomar som går på högstadiet som är 
mellan 13-16 år och som inte hittat sin stil och självkänsla utan mer vill vara som alla andra. 
 
A – (...) 13 till 16 åringar tror jag som vill köpa samma saker som sina kompisar. 
 
A – (...) när jag gick på högstadiet köpte jag på Gina Tricot för att alla andra köpte där. 
 
Grupp B ansåg att de ändå vände sig till det yngre segmentet mellan 15-23 år men på senare 
tid även satsat på att försöka nå en högre åldersgrupp som är upp till 30 år. För grupp B 
innebar det också att konsumenter som är 50-60 år lika gärna kan hitta något som en 
konsument mellan 20-30 år. 
 
B – Jag tror att dem runt 30 år handlade där mycket förut och tror att Gina Tricot har samma 
utbud som då och kanske just därför inte ens gå in och ser efter vad det finns för utbud. 
 
B – Det känns som att de idag satsar på en högre åldersgrupp (...) jag skulle nog säga upp till 
30 år även om de som är 30 år inte handlar lika ofta som de yngre. 
 
Vid frågan: - Brukar ni handla på Gina Tricot? Blev svaren från grupp A och B olika. I grupp 
A visade det sig av olika anledningar att vissa tycker om att handla på Gina Tricot medan 
andra inte gör det. 
 
A – (...) nu går man till så många olika butiker så nu kan man lika gärna gå och handla på 
Gina Tricot.  
 
A – Nu tänker jag att jag inte vill handla på Gina Tricot för det är bara småtjejer som 
handlar där. 
 
För grupp B visade det sig att deras konsumtionsvanor var annorlunda än vad grupp A svarat. 
De besöker gärna Gina Tricot även fast de handlade mer vid 20 års ålder och smink visade sig 
vara populärt att handla. De ansåg det var negativt smink inte fanns i alla butiker om man inte 
hade närheten till en större butik.  
 
B – Jag går nästan alltid in i affären när jag är på stan.  
 
B – När jag var 20 år köpte jag flera plagg i månaden där.  
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B – Jag blev väldigt besviken när smink inte fanns och Göteborg känns väldigt långt att åka 
till för mig. 
 
När moderatorerna beskrev för grupp B att flertalet under 25 år ansåg Gina Tricot som en 
ungdomsbutik och att de riktar sig till 15 åriga tjejer blev svaren från grupp B blev att de inte 
uppfattat detta på samma sätt. Alla var istället eniga om att de känner sig yngre än vad deras 
kronologiska ålder är eftersom de fortfarande handlar på Gina Tricot. 
 
B – Vi kanske är 15 år i hjärnan fortfarande, jag känner mig verkligen inte som 26 år utan 
jag får panik så fort jag tänker på det, det kan vara att man känner sig yngre än vad man är. 
 
B – Jag är 35 år men det tänker vi inte på.  
 
Under diskussionerna i grupp A och B kring frågan som berör en bred målgrupp ställdes 
frågan om de har känslan av att Gina Tricot når ut till den modemedvetna kvinnan 15-35 år. 
Svaret från grupp A blev att de gärna skulle vilja träffa någon som är 35 år och handlar på 
Gina Tricot. Grupp A ungdomliga syn på Gina Tricot speglades tydligt i diskussionen.  
 
A – Om man ser någon som är runt 30 år på Gina Tricot tänker man att ” hmm det där är lite 
för ungdomligt va”.  
 
A – Men eftersom vi tänker att det är ungdomar och högstadieelever som har Gina Tricot, då 
känns det för oss att då kan inte en 35 åring ha det. 
 
Grupp B ansåg att de framförallt når ut till de yngre men även till äldre vilket både har för- 
och nackdelar. 
 
B – I alla fall de yngre eftersom det är så pass billigt med så har de råd att gå in och köpa 
kläderna. 
 
B – Jag vet en gång när jag hade med min mamma in på Gina Tricot och hon är 47 år (...) 
hon sa att här kan ju inte jag gå in (...) hon hittade lite kläder och tyckte det var kul för innan 
har hon tänkt att det är ju mest för den yngre generationen, men hon har ändrat uppfattning 
nu. 
 
Vid frågan om det är möjligt att ha en bred målgrupp som 15 – 35 år svarade grupp A att det 
är möjligt men det krävs något mer än vad som finns i dagsläget. De förespråkade främst att 
butikens utformning skulle underlätta att nå ett bredare åldersspann.   
 
A – MQ som är för lite äldre personer är ofta mörkare och mer modernt inrett, Gina Tricot 
har mer ljust och ungdomligt. När man går in på MQ känns det ändå här är det dyrare 
kläder, det är mer exklusivt. 
 
A – Kolla H&M, de har ju avdelningar, man måste typ ha något sånt tror jag för att det ska 
gå. 
 
Grupp B såg det som en svaghet att de inte valt att satsa helhjärtat på en bred åldersgrupp trots 
att de ansåg att de blivit bättre på senare tid. De såg främst att det var produkterna och vissa 
delar i butiken som behöver förbättras för att nå en bredare målgrupp. 
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B – Svagheten är fortfarande att de inte satsar på en så bred åldersgrupp även om det känns 
som om de blivit mycket bättre. 
 
B - När jag var gravid så skulle jag köpa ett brottarlinne på Gina Tricot och fick köpa XXL 
och jag var inte jättestor ändå, medan jag på H&M kunde köpa L så det känns som att ”alla 
storlekar” kan köpa sina kläder på H&M. 
 
B – Det känns lite rörigt i vissa Gina Tricot-butiker. 
 
I relation till frågan om en bredare målgrupp diskuterade grupp A och B hur Gina Tricot kan 
gå tillväga och återuppta den målgrupp som de själva känner att de tappat. Båda grupperna 
diskuterade brister och förslag till Gina Tricot som de själva ansåg skulle innebära att nå ut 
och fånga upp den tappade målgruppen. Grupp A tyckte att Gina Tricot oftast är riktade åt en 
och samma person i en viss ålder. Därför ser de gärna en satsning på mer stilrena kläder som 
kavajer och blusar. De anser också att butikspersonalen ofta är omkring 22-23 år och för att nå 
den äldre målgruppen ser de gärna att det finns personal som är i det åldersspannet de vill 
rikta sig mot, i detta fall 25-35 år men även behålla de yngre tjejerna för att inte tappa den 
yngre målgruppen.  
 
A – (...) expediterna är väldigt unga tjejer, vill de nå en äldre målgrupp kanske man ska ha 
vissa i butiken som är i den åldern, lite mer blandat. 
 
A – (...) när man går in på MQ så finns det ju ändå något som alla kan ha på något vis. Där 
kan liksom allt från 13 åringar till 45 åringar hitta någonting. 
 
Grupp B ansåg att utformningen av produkterna bör utvecklas ytterligare. De skulle föredra 
att ha lite fler stilar att välja mellan och inte enbart t-shirtar med barnsliga tryck på, utan mer 
neutrala plagg. Modellerna bör även vara mer anpassade efter hur en äldre kvinna ser ut. 
Grupp B ser gärna att det finns lite mer klassiska plagg som blusar, toppar och stickade tröjor 
i neutrala utformningar. 
 
B – Det känns som H&M alltid har satsat på en bredare målgrupp. De har många olika stilar 
på kläder. 
 
B – (...) man kan inte alltid hitta så mycket till äldre (...) det är oftast jättekorta shorts och 
kjolar med paljetter. 
 
B – Lite mer klassiska plagg vore bra. 
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6. Analys kring att nå en bred målgrupp 
 

I kommande kapitel analyseras den insamlade data från våra fokusgrupper utifrån den teori 
som tidigare presenterats med fokus på image, positionering, segmentering, targeting och 
kriterier mellan olika åldersgrupper. Analysen inleds med att förklara vikten av att finna de 
potentiella kunderna och avslutas med att förklara hur företags aktiviteter kan anpassas för 
att matcha de olika preferenserna som en bred målgrupp innefattar.  
 

6.1 Identifiera kunderna 
 
För att lyckas inom targeting påstår Romaniuk (2012) att det gäller att definiera vilken som är 
den potentiella målgruppen och således ta reda på hur deras livsstil ser ut. Vår undersökning 
utgörs av två olika åldersspann riktade mot 15-25 år och 25-35 år. Dessa två målgrupper har 
olika livsstil där många i den yngre målgruppen fortfarande studerar medan de i den äldre har 
börjat arbeta och även skaffat barn. De båda gruppernas attityder till frågan om Gina Tricot 
når en bred målgrupp gav oss liknande svar. Den yngre gruppen svarade att det främst var 
yngre tjejer som fortfarande gick på högstadiet som handlar och att de hade svårt att föreställa 
sig att en 35-årig kvinna handlar på Gina Tricot. Den äldre gruppen ansåg också att det främst 
är yngre tjejer som handlar på Gina Tricot, med åsikterna om att prisläget på produkterna ofta 
passar en yngre målgrupp. De båda gruppernas uppfattning visar resultatet att de flesta 
kopplar Gina Tricot med en yngre målgrupp. Enligt Yu och Cai (2007) kan brist på 
information om kunderna påverka möjligheterna för företaget att nå ut med rätt budskap till 
sin potentiella målgrupp. Detta är således viktigt för denna undersökning då syftet att ta reda 
på är vilka möjligheter och hinder det finns med att ha en bred målgrupp och om det faktiskt 
är möjligt för ett Fast Fashion-företag som Gina Tricot att nå en bred målgrupp, vilket de 
strävar efter.  
 
Romaniuk (2012) anser att en lyckad targeting innebär att inkludera så många som möjligt 
och sträva efter att ha en bred målgrupp, eftersom om en kund inte anses tillhöra den 
potentiella målgruppen, säger företaget aldrig åt de som vill köpa ” nej detta varumärke är inte 
till för dig”. Det gäller även att konsumenten inte har samma uppfattning om att ett varumärke 
inte är till för sig själv. En nackdel med att satsa på en bredare målgrupp som ses som 
misslyckad är enligt Brahim, Ayed och Laussel (2011) att det kan resultera i höga kostnader. 
De hävdar att företag ofta väljer massmarkandsföring att pumpa ut reklam genom. 
Konsekvensen med att försöka nå en bredare målgrupp med massmarknadsföring är att 
pengar slösas på konsumenter som inte är intresserade av företaget alls. Istället är det enligt 
Yu och Cai (2007) kundens egenskaper, beteende och attityder som är det viktiga för att 
kunna fastställa målgruppens efterfrågan.  
 

6.2 Marknadsföring  
 
Enligt Brahim, Ayed och Laussel (2011) kan kostnadsbesparingar uppnås genom minskning 
av onödiga reklamutgifter, det gäller att ha god kännedom om vilka konsumenter som faktiskt 
är den potentiella målgruppen och såldes rikta sin marknadsföring mot dem. Inom 
marknadsföring används enligt Kozar och Damhorst (2008) modeller som oftast är under 25 
år i reklamkampanjer för att följaktligen nå en bred målgrupp. De tycks framstås som 
ungdomliga och vackra vilket både har för- och nackdelar. I denna undersökning menar den 



 
27 

äldre gruppen att de ofta känner sig yngre än sin kronologiska ålder och identifierar sig själva 
med en yngre modell som används i reklamen. Resultatet visade dock att de yngre och äldre 
anser att modellerna i marknadsföringen är för orealistiska i jämförelse med den ”normala” 
kvinnan. De tycker att modellerna är långa och smala vilket således gör att de skapar en 
missvisande bild av plaggen. Kläderna på modellerna sitter oftast bra på modellerna enligt 
respondenterna eftersom de har enligt dem perfekta kroppar för plaggen. En ”normal” kvinna 
med lite mer runda former och kortare kropp, har svårare att få till den perfekta passformen. 
Därför är en verklighetsförankrad profil viktig för företaget, genom till exempel just 
användning av modeller som de anser ser mer ”normala” ut för att lättare kunna identifiera sig 
med.  
 
Enligt Ross och Harradine (2004) påverkas en konsuments köpbeslut av vilken kännedom om 
varumärket konsumenten har. Om konsumenten är medveten om företagets erbjudande 
underlättar det för företaget att locka till sig konsumenterna. I denna undersökning framkom 
det att båda grupperna är medvetna om vilka marknadsföringskanaler som Gina Tricot 
använder som informationskällor, då båda grupperna har uppmärksammat deras tv-reklam. 
Enligt Bailey och Seock (2010) har användandet av informationskällor ökat och företaget bör 
således ha god kännedom för vilka informationskällor deras målgrupper främst använder sig 
av. Undersökningen visade att den yngre gruppen inte alls ansåg att deras tv-reklam var 
tilltalande då de gärna ser att reklam som visas på tv innehåller både färger och miljöer för att 
lättare uppnå ett sammanhang. Enligt Ross och Harradines (2004) forskning ser de yngre 
gärna att förebilder som de själva ser upp till påverkar deras attityder positivt gentemot ett 
varumärke.  
 

6.3 Konsumtionsbeteende 
 
Utifrån de kriterier som tidigare beskrivits om hur ett företag effektivt kan gå tillväga för att 
nå sin potentiella målgrupp genom marknadsföringskanaler anser Hardesty och Bearden 
(2009) att en effektiv detaljhandelskedja huvudsakligt syfte är att förstå konsumentens 
shoppingbeteende. Enligt Kinley (2010) är det svårt att identifiera och förstå kundens 
beteende och behov eftersom det varierar från individ till individ. Från denna undersökning 
utlästes att de yngre och äldres attityder till hur en bra butik ska vara utformad för bästa 
shoppingupplevelse inte skiljde sig drastiskt mellan de båda grupperna. Varken den äldre eller 
den yngre fokusgruppen lägger stor vikt vid själva varumärket utan menar att det är 
produkterna och servicen, genom till exempel butikspersonalen, som är det viktiga. Dock 
menar fokusgrupp B att ett varumärke som de anser som “bra” är ett plus om de ska handla 
där. Forskarna Ross och Harradine (2011) menar att ett starkt varumärke och image idag även 
är viktig för Fast Fashion- och lågprisföretag då den hårda konkurrensen på marknaden kräver 
att företaget erbjuder ett adderat värde till produkterna. Detta stärks från vår undersökning där 
fokusgrupperna tar upp att de anser att känslan i butikerna och hur allting presenteras är 
viktigt för deras shoppingupplevelse.  
 
Fokusgrupp A och B anser att en trevlig personal är mycket viktig för att vilja handla och 
komma tillbaka. Enligt Myers och Lumbers (2008) är trevlig personal ett kriterium för att det 
äldre ska tycka om att shoppa. Utifrån vår undersökning anser respondenterna i det äldre 
segmentet att personalen ofta är i ett lägre åldersegment, med en uppskattning mellan 20-25 
år. Detta blir en fördel att locka in de yngre konsumenterna att handla då flera ofta har tendens 
att identifiera sig med personalen. De äldre anser att det skulle vara positivt om personalen 
även rörde sig i det äldre åldersspannet runt 30 år. Det skulle ge en mer rättvis bild av att det 
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faktiskt är den modemedvetna kvinnan som Gina Tricot vänder sig till. De vill också kunna 
identifiera sig med personalen som är i samma ålder eftersom de anser att personalen är en 
stor inspirationskälla och ofta kan bidra till köp.  
 
Både grupp A och B eftersträvar ordning och reda för en god shoppingupplevelse. 
Avdelningar som strukturerar upp och skiljer de olika produktgrupperna från varandra i 
butiken ses som en fördel hos de båda grupperna eftersom det blir lättare att se vad som 
representeras och erbjuds. Musiken hos företaget har också betydelse för 
shoppingupplevelsen.  
 
Diskussioner om pris inom fokusgrupp A och B skilde sig inte drastiskt. Rod och Jill (2007) 
menar att priset har mindre betydelse i köpbeslut för den äldre konsumenten. Inom Fast 
Fashion-företag är priset ett mycket stort fokus, därför behöver ett företags positionering i 
kundens medvetande vara specificerat utöver prisläget för att hitta sin nisch. Konsumenten är 
väl medveten om att syftet inom Fast Fashion är att pressa priserna genom stora kvantiteter 
och trots att det yngre segmentet ser det som en stor nackdel att produkterna massproduceras 
och många köper samma produkter, är det låga priset i förhållande till de specifika 
produkterna en stor anledning till att de handlar där. Om priset hade varit en orsakande faktor 
till att fokusgrupp A och B valt att avstå från att shoppa så lägger Hardesty och Bearden 
(2009) fram förslag ett företag kan tillämpa i syfte att främja sin försäljning och förbättra sin 
kundservice. Ett exempel på detta är försäljningskampanjer som anses vara en bra 
”promotioneffekt” att öka försäljningen genom. Enligt undersökningen anser den äldre 
gruppen att det redan är för mycket realisationer så ytterligare prissänkningar kan ses som 
negativt då båda grupperna generellt anser att fallföretaget erbjuder bra priser i förhållande till 
produkterna. De båda fokusgrupperna ansåg också att status på själva varumärket inte är en 
viktig del när det gäller kläder, dock blir detta mer viktigt så fort produkterna antingen blir 
mer speciella eller produktgruppen mer specifik. Ytterkläder och skor till exempel räknar 
konsumenten som en större investering och någonting som kräver mer engagemang att 
införskaffa än till exempel en tröja, vilket medför att statusen på varumärket till större del 
spelar roll.  
 

6.4 Matchning mellan de yngre och äldres efterfrågan 
 
Enligt Kozar och Damhorst (2008) kommer den äldre konsumenten ha en starkare köpkraft 
och företag måste utveckla nya produkter som anses lämpliga och anpassade till den äldre 
populationen och som ska tillgodose deras livsstil. Därför ställdes respondenterna frågan om 
möjligheten finns för fallföretaget att ha en bred målgrupp som sträcker sig mellan 15-35 år. 
Båda grupperna visade en positiv inställning och såg en möjlighet till detta, samtidigt som de 
ansåg att vissa förbättringar behövs göras för att bättre passa konceptet.  
 
Resultatet från undersökningen som berör frågan att kunna fånga upp en tappad målgrupp, är 
att de yngre vill se en satsning på en produktutveckling med lite mer stilrena kläder som 
kavajer och blusar. De anser också att äldre butikspersonal i åldersspannet 25-35 år skulle 
kunna locka fler av de äldre konsumenterna. De yngre anser också att butikerna inte alltid 
lever upp till deras förväntningar och de ser gärna en satsning på butiker med mer lyxig 
känsla och modernt inrett. Fokusgrupp B ser istället en produktutveckling med satsning på 
fler stilar där hänsyn främst tas till val av design och passform. De ser också gärna mer 
klassiska plagg i neutrala utformningar.  
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Den yngre målgruppen uppskattar en mer ungdomlig stil på hela konceptet och de känner att 
de kan koppla varumärket till dem själva och att det är ett varumärke som är till för just dem. 
Den ungdomliga stilen är det som gör att de unga tror att fallföretaget missar den äldre 
målgruppen då de anser att de äldre borde har svårt att koppla märket till dem själva i och 
med att känslan de själva får av företaget är att de har en väldigt ung målgrupp. En studie av 
Myers och Lumbers (2008) påpekar att konsumenter ofta känner sig yngre än vad deras 
kronologiska ålder är och från vår undersökning kan vi utläsa att den äldre målgruppen 
uppskattar den yngre känslan som fallföretaget ger dem då de själva vill sträva efter en ung 
känsla och vill inte enbart handla på affärer som anses vara för en äldre målgrupp. I det 
åldersspannet är det fortfarande viktigt att ha en koppling till det unga då de fortfarande anser 
sig själva som inräknade där. Imagen för denna målgrupp är till större del ihopkopplad med 
själva produkterna samtidigt som de yngre snarare kopplar ihop imagen med känslan som 
varumärket utsänder, vilket också stödjer varför de är mer uppmärksamma på vilken 
målgrupp företaget är tänkt att rikta sig till.   
 
De äldre uppskattar den yngre känslan till viss del för de vill själva känna sig yngre, men så 
fort plagg blir för utmanande eller att passformen förloras leder det till att den äldre 
konsumenten avstår från köp. Kinley (2010) menar att ett företags mål bör vara att eftersträva 
att förstå kundens passformspreferenser och anpassa dem till målgruppen. Om en kund får 
sina passformspreferenser tillfredsställda kan det således både stärka deras självkänsla och 
förtroende för företaget. Enligt undersökningen anser helt enkelt de äldre att kläderna inte 
passar i förhållande till deras ålder och kroppsform och Rod och Jills (2007) forskning visar 
att passform och kvalitet är bland de viktigaste faktorerna i ett köpbeslut för den äldre 
konsumenten. 
 
Utifrån den yngre konsumenten spelar övriga kunder en större roll än hos de äldre, då de 
jämför sig med dem för att se om varumärket passar dem själva. De lägger större märke till 
vilka det är som handlar i butiken och i vilken ålderskategori de är och reflekterar kring 
huruvida de anser att de andra passar i butiken eller inte. Från tidigare forskning av Akturan, 
Tezcan och Vignolles (2011) så utvecklar det yngre segmentet en stark lojalitet mot 
varumärken de gillar och handlar hos, vilket kan vara anledningen till att de yngre också 
reflekterar mer över vilken målgrupp varumärket har. Att denna lojalitet enligt tidigare 
forskning även fortsätter in i vuxenlivet är en indikation på att Fast Fashion-företag kan ha en 
bred målgrupp då dagens unga konsumenter håller fast vid sin lojalitet och fortsätter till viss 
del att handla där de som unga handlat, även när de blir äldre. 
 
Tidigare forskning av Ross och Harradine (2004) innebär att allt fler i det yngre 
ålderssegmentet påverkas och blir mer medvetna om att kunna analysera, tolka och förstå 
inkommande information. Detta visade sig även i denna undersökning eftersom den yngre 
gruppen hade bättre kännedom om fallföretagets olika produktlanseringar än den äldre 
gruppen. Efter vår undersökning ser vi att inriktningen för vårt fallföretag är väldigt bred då 
de innehar många olika produktgrupper och många olika varianter på produkter inom varje 
grupp. Detta är någonting som konsumenten utifrån fokusgrupperna uppskattar och vill att 
företaget ska utveckla, vilket de till exempel visar genom att önska att produktgrupper såsom 
smink skulle säljas i alla butiker. En eventuell osäkerhet med att ha mycket olika produkter 
och stilar och dela upp dessa i olika avdelningar i butiken ser båda åldersgrupperna inte som 
något problem. Risken att förvirra kunderna och därigenom minska chansen att ha en bred 
målgrupp är enligt dem inte alls stor utan någonting som de enbart tror skulle kunna hjälpa 
företaget.  
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7. Slutsats 
 
Utifrån det insamlade resultatet och analysen följer här en sammanfattning av de viktigaste 
delarna som beskriver vilka hinder och möjligheter som finns för ett Fast Fashion-företag 
med att ha en bred målgrupp.  
 
 

7.1 Hinder med att vända sig till en bred målgrupp 
 
Utifrån vår analys kan vi se att marknaden kräver ett adderat erbjudande även hos Fast 
Fashion-företagen genom känslan i butik och marknadsföring, då konkurrensen är så pass stor 
och produkterna relativt lika varandra. Genom detta blir imagen tillsammans med de fysiska 
produkterna mycket viktig för att ett Fast Fashion-företag ska vara framgångsrikt. Dock så är 
inte imagen i detta prissegment kopplat till en status på varumärket och har därför inte stor 
betydelse i en konsuments beslutsprocess. Av denna anledning är det viktigt för företagen att 
den utåtriktade imagen ska uppfattas på ett gynnsamt sätt av alla, trots att de har en bred 
målgrupp där preferenserna skiljer sig åt.  
 
Företagets uppgift är att nå ut med det budskap de vill förmedla och en bred målgrupp är 
därför kostsamt rent ekonomiskt. Ofta används massmarknadsföring vilket är den del som kan 
förvirra delar av segmentet och svår att få personlig mot alla inom åldersspannet. En svårighet 
med marknadsföringen är att veta vilken position den ska ha inom den breda målgruppen. 
Utifrån vår undersökning är det därför en svårhet att avväga vilken typ av ålder de ska 
porträttera för att marknadsföra sig, detta eftersom den kronologiska åldern inte alltid har 
betydelse. Fokus ligger mer i hur modellerna ser ut och att de ofta inte anses som den normala 
kvinnan då de är väldigt långa och smala. Detta kan företag behöva beakta för att se över om 
det är vissa delar av konceptet som skulle behöva ändras eller förbättras för att tillfredsställa 
målgruppen. 
 
En ytterligare del inom marknadsföringen är om ett företag lanserar något nytt eller vill öka 
medvetenheten kring en specifik produktgrupp behöver det tydligt presenteras för den tänkta 
målgruppen. En brist som vi funnit genom vår undersökning är saknaden av en tydlig struktur, 
till exempel genom tydliga avdelningar i butiken, gör att en konsument kan gå miste om 
diverse produkter. För att en bred målgrupp ska kunna fungera krävs att företaget är tydliga 
även i butiken med vad de faktiskt kan erbjuda. Konsumenten behöver inte känna att allt i 
butiken är passande för dem, om det finns delar i sortimentet som de uppskattar och som 
stämmer överens med deras preferenser lockas de att besöka butiken ändå. Av denna 
anledning är avdelningar i butiken mycket viktiga om företaget ska nå ett bredare åldersspann.  
 

7.2 Möjligheter för att nå en bred målgrupp  
 
En äldre målgrupp vill inte alltid handla där det enbart är riktat mot den äldre målgruppen. 
Även om de ser ett varumärke som de anser vara riktat mot en yngre målgrupp, avskräcker 
inte det dem från att handla där. Istället är det faktorer som design och passform på plaggen, 
butiksutformningen och marknadsföringen som speciellt påverkar deras vilja till att handla 
eller inte. Genom att konsumenten inte alltid identifierar sig med sin kronologiska ålder kan 
företag utnyttja detta genom att istället segmentera genom andra kriterier. Inom Fast Fashion 
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är det inte enbart den demografiska faktorn som är avgörande utan de psykografiska och 
beteendemässiga faktorerna, genom till exempel personliga intressen och stil, är minst lika 
viktiga att ta hänsyn till för att skilja segmenten åt. Det är alltså möjligt att fånga upp ett brett 
åldersspann om övriga segment passar ihop. I fallet med en image mot en yngre målgrupp bör 
företag utnyttja den yngre känslan då det inte är den som hindrar en bred målgrupp. Däremot 
får inte sortimentet anpassas så det enbart tilltalar de yngre då passform och design istället blir 
ett hinder för den äldre konsumenten.  
  
Både från tidigare forskning och vår undersökning framkommer hos en ung målgrupp en stark 
lojalitet mot varumärken de uppskattar och att denna lojalitet tenderar att fortsätta även i 
högre ålder. Detta visar möjligheten för Fast Fashion-företag genom att de har en naturligt 
bred målgrupp, så länge de underhåller detta genom att anpassa sitt koncept efter de olika 
preferenserna som en bred målgrupp innebär.  
 
Att konsumenten utifrån vår undersökning uppskattar ett brett sortiment med olika 
produktgrupper och även i viss utsträckning olika stilar på produkter, gör att en bred målgrupp 
skulle kunna fungera för vissa Fast Fashion-företag. Detta genom att många olika produkter 
finns representerade och därigenom finns det någonting för alla inom hela målgruppen. Det är 
viktigt att företag i huvudsak segmenterar genom livsstil och attityder för att nå en bred 
målgrupp. Detta eftersom olika livsstilar och attityder blir representerade snarare än olika 
åldersgrupper då företaget når olika delar av åldersspannet med olika produkter. Vår 
undersökning visar att konsumenter inte blir förvirrade av att alla produkter inte passar dem 
utan de kan själva selektera vad de är intresserade av.  
 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett intressant ämne för vidare studier är att undersöka om resultatet vi kommit fram till är 
generaliserbart för hela populationen. Därför skulle en kvantitativ ansats vara intressant att 
genomföra, för att kunna mäta konsumenternas åsikter och attityder för se om det finns ett 
samband inom populationen. Vid denna ansats kan vår studie användas som förstudie som 
beskriver variabler som identifierar problemen inom forskningsfrågan.  
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1. Bilaga 
 

1.1 Bilaga 1 
 
Transkribering fokusgrupp 1 kvinnor 15-25 år  
 
Tidaholm, 24 april 2013 
 
 
Moderator: Vad är viktigt när ni handlar kläder? 
 
Respondent: Det beror på vilka kläder man vill ha. Är det något som man inte använder ofta 
då vill jag ju hellre ha bra kvalitet, man får betala lite mer typ som en klänning eller en kjol. 
Om man ska köpa jacka eller skor, sådana saker som man använder, då vill man ju ändå att 
det ska hålla ett tag, särskilt om det kostar lite mer. 
 
Respondent: Byxor och tröjor blir ändå omodernt om kanske ett halvår så då är det inte lika 
viktigt.  
 
Respondent: Sen är det också viktigt att det är miljövänligt men ofta är det så pass mycket 
dyrare så då blir man lite tveksam för extra pengar vill jag inte lägga på det, i alla fall nu när 
man inte har på mycket.  
 
Respondent: Då är det ju bättre för vissa typ som H&M har ju vissa plagg som är ekologiska, 
för sånt är ju bra för fler kan köpa det på basplagg utan att det kostar en tusenlapp bara för att 
det är ekologiskt. 
 
Moderator: Hur viktigt är varumärket då? 
 
Respondent: Inte alls viktigt, det ska väl vara snyggt och bekvämt.  
 
Respondent: Och så blir det en vana att man går till samma ställe, för man brukar hitta fler 
saker där. 
 
Respondent: Ja precis, hittar men en grej där så går man tillbaka dit sen igen.  
 
Respondent: Men det är ju inte så i alla fall bland oss att vi köper bara för att Julia har ett 
märke på sig så vill alla ha samma märke.  
 
Respondent: Jacka och skor då vill man kanske ha mer ett märke, men inte när det gäller 
byxor och tröjor.  
 
Respondent: Det är mer att man tycker kläderna är snygga än det är vilket märke det är.  
 
Moderator: Vad är viktigt i en butik då? 
 
Respondent: Lätt att hitta. Ordning och strukturerat. 
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Respondent: Att man kan få hjälp om man vill ha det.  
 
Respondent: Trevlig personal, det är väldigt viktigt för när man kommer in så är en del 
jättetjuriga och ”vad gör ni här liksom”.  
 
Respondent: Inte för små butiker, att det ändå finns utrymme. Går jag in i en affär med massa 
folk och trångt, då går jag ut direkt för jag klarar inte av det, man blir så stressad.  
 
Respondent: Man vill ta tid på sig. Speciellt om det bara ligger huller om buller och det är 
kaos. Som den lilla butiken i Skövde liksom, den är nästan hemsk ibland för det är så 
fruktansvärt mycket färger och mycket folk. 
 
Respondent: Ibland tycker jag det är jättejobbigt att de ska ha så jättehög takt i musiken, det är 
för högt och så super poppigt för man blir så stressad. Det är ju för att folk ska köpa men jag 
är tvärtom och får panik och kan inte komma fram till någonting, så jag går ut istället.  
 
Moderator: Vad är det första ni tänker på när ni hör Gina Tricot? 
 
Respondent: Mycket olika kläder. 
 
Respondent: Det tycker jag inte, jag tänker att alla har Gina Tricot-kläder, det är det första jag 
tänker på.  
 
Respondent: Så i 6an, 7an, 8an typ så köpte alla det.  
 
Respondent: Jag tycker ändå Gina har rätt bra kläder i förhållande till priserna. Man kan hitta 
mycket vardagskläder där.  
 
Respondent: Ja jag tror jag skulle hitta om jag gick in där idag men automatiskt så undviker 
jag det för jag gick in där för mycket när jag var yngre.  
 
Respondent: Jag går till Gina om jag ska ha som på fest typ. Snyggare modekläder, då går jag 
till Gina för att de har det senaste modet har jag lagt märke till. Men när jag är ute efter 
vardagskläder eller typ basic, då är det typ H&M, Cubus. Gina är det om det är festkläder, hos 
mig i alla fall. 
 
Respondent: Fast så är inte jag, jag tycker att Gina har så himla små storlekar i sina 
klänningar. Som jag kommer inte i deras XL, jag har M annars.  
 
Moderator: Vad tänker ni på för känsla när ni har Gina? Vad har de för image? 
 
Respondent: Jag tycker att deras modeller i reklamerna är lite extrema, har jag lagt märk till i 
alla fall. De är så himla smala. 
 
Respondent: Var det inte en artikel om det för ett litet tag sedan? Om att de hade de smalaste 
dockorna. Så jag har fått den känslan av Gina.  
 
Respondent: Man får ju ett bättre intryck av en affär om de har en modedocka som är normal.  
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Respondent: Men jag tycker inte det gör så stort intryck Gina. Det finns liksom allt, det är 
inget speciellt så kanske. Det är inget som sticker ut. 
 
Respondent: Jag tycker ändå Gina har rätt fina kläder. Ändå är det billigt, och det är inga 
skitkläder.  
 
Moderator: Vad tror ni deras affärsidé är? 
 
Respondent: Sälja mycket och snabbt, till många.  
 
Respondent: Jag tror inte de tänker att nå en så bred målgrupp, det tror jag inte är deras 
affärsidé snarare ungdomar. För jag menar det är ju inga över kanske 30 som handlar på Gina. 
Inte en chans, kanske en basic-tröja men det är inte en bred målgrupp tror jag inte.  
 
Respondent: Det är just den typen av tjejer som man ser som handlar på Gina Tricot, de 
kanske inte har så jätteudda klädstil utan de är vanliga.  
Bara en målgrupp tänker jag, upp till trettio tänker jag.  
 
Respondent: Ja från 10, 13 kanske. 
 
Respondent: För de har inte riktat in sig på en stil.  
 
Respondent: Det är lite olika från gång till gång och så är det olika från butik till butik. Jag 
menar går jag in på Gina i Stockholm så hittar jag massa snygga kläder, går jag in på Gina i 
Skövde så är det bara skit. Men det är nog väldigt så hur de lägger upp butiken, liksom 
strukturen.  
 
Respondent: Ja som det du ser i Skövde det kanske du har sett i många andra butiker i Skövde 
också, eller sett på många olika personer.  
 
Respondent: Jag förstår ändå att de riktat brett för det är ändå en typ av tjej som handlar där. 
 
Moderator: Vet ni vad de har för olika avdelningar och grejer de säljer?  
 
Respondent: Underkläder har jag inte hittat i alla fall. 
 
Respondent: Jo, men inte bh. Inte i Skövde i alla fall.  
 
Respondent: Trosor har de och sportkläder ha de börjat med nu. Hästkläder.  
 
Respondent: Skor har de, på hemsidan. Accessoarer.  
 
Respondent: Ja det är mycket, accessoarer.  
 
Respondent: Men det känns som de har ganska mycket basic, lite av varje. 
 
Respondent: Ja det ska finnas någonting utav varje.  
 
Moderator: Brukar ni handla på Gina? 
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Respondent: Ja. 
 
Respondent: Inte längre. 
 
Respondent: Det är lite i perioder. 
 
Moderator: Kollar ni i butik eller kollar ni på nätet? 
 
Respondent: I butik. 
 
Respondent: Ja, jag vill kunna prova plaggen. Jag skulle aldrig klara av att beställa sådär, det 
känns så onödigt om det kulle bli fel.  
 
Respondent: Jag är ofta den som kanske vill prata med personalen, typ få hjälp och så men jag 
har aldrig varit med om att det varit nåt sånt på Gina. Utan då ska personalen bara vara snygg 
och stå i kassan typ.  
 
Respondent: Nä de går ju inte runt som i andra butiker och frågar. 
 
Respondent: Ja jag tycker det är jättetrevligt om de går runt och frågar. 
 
Respondent: Ja bara de inte dyker på en utan det ska vara lagom så man får gå runt och kolla 
lite först. 
 
Respondent: Och säger man ”nej det är bra” då behöver de inte fortsätta, men det är ändå 
trevligt att de frågar, för det visar att de är intresserade.  
 
Respondent: Ja för sen kan man komma in i vissa affärer och de typ dyker på en och då blir 
det bara för mycket. 
 
Moderator: Men om ni inte handlar så ofta på Gina, vad är den största anledningen till att ni 
inte gör det? 
 
Respondent: Jag var som sagt där mycket när jag var yngre så går inte alltid dit, men när jag 
gör det så hittar jag ju snygga grejer. Men det blir att jag går till de butikerna ändå som jag 
brukar shoppa i.  
 
Respondent: Ja alla har kläder från Gina, det tycker jag är lite tråkigt. 
 
Respondent: Ja men jag brukar som sagt köpa typ baskläder där, typ på Gina och H&M. Men 
så tycker jag om Cubus kläder väldigt mycket så jag handlar nog där i första hand.  
 
Respondent: Ja och sen som sagt så handlade man där så mycket när man var liten så då vill 
man testa andra butiker känns det som. Man tröttnar lite. 
 
Respondent: Men det är väldigt mycket samma, på ett sätt är det ju samma stil där. 
 
Respondent: Ja för det är i princip samma trend som kommer där varje år. Det är pasteller. 
 
Respondent: Ja men så är det ju i många affärer, de kör ju oftast på en.  
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Respondent: De vågar inte köra nått utanför ramarna riktigt. 
 
Respondent: De har vardagskläder, eller ja den stilen, de håller sig till det och sticker aldrig 
riktigt ut. 
 
Moderator: Ser ni dem som trendiga? 
 
Respondent: Ja det är klart, trendiga fast inte för mycket. Jag jämför bara men Bikbok, de kan 
ha extrema kläder, i alla fall väldigt unika kläder. Så kör aldrig Gina, de kör på det säkra 
kortet. De är ändå väldigt trendiga men ändå på det säkra kortet inte testar någonting.  
 
Moderator: Vad tror ni deras styrka och svagheter är då? 
 
Respondent: Styrka är väl att de kör på det säkra kortet, de får alltid kunder liksom. Deras 
svaghet är kanske att de kanske bara håller sig till en och samma personer typ. 
 
Respondent: Ja de tappar ju lite en bredare målgrupp när det är så med tanke på att de har 
kläder till en i en viss ålder.  
 
Respondent: Fast det skulle kunna göra att de flesta tjejer i våran ålder de hittar någonting 
som de tycker om där.  
 
Respondent: Fast de har typ inga stilrena kläder, eller vad man ska säga. Som när man går in 
på till exempel MQ så där finns det ju ändå nått som alla kan ha på något vis. Där kan liksom 
allt från 13 åringar till 45 åringar hitta någonting.  
 
Respondent: Det är både en styrka och en svaghet att de kör på det säkra kortet för det är en 
styrka för att många kan handa där men samtidigt blir det ju en svaghet för det blir lätt 
samma. 
 
Moderator: Vad kopplar ni den unga målgruppen till? 
 
Respondent: Jag tänker typ högstadiet, när man är den här när man inte riktigt vet och inte 
hittat sin stil, när man inte vet vad jag tycker om utan man ska ha som alla andra. Så som när 
man var mellan 13 och 16, då handlade man på Gina.  
 
Moderator: Vad tror ni att de äldre vill ha som Gina inte ger dem? 
 
Respondent: Gina är mer den här lite tonårskänslan på kläder, äldre vill ha lite mer kavajer, 
blusar, mer stilrent.  
 
Respondent: Ja som storlekarna på känningarna, de har väldigt små storlekar.  
 
Respondent: De har konstiga storlekar, man kan inte ha samma ofta som man har på andra.  
 
Respondent: Men det är lite olika, vissa kläder känns som väldigt stora i storleken istället.  
 
Respondent: Sen tycker jag det är konstigt att de inte kör på mer underkläder. För det är 
någonting jag saknar hos Gina, för det tror jag de skulle ha väldigt snygga.  
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Respondent: Ja för det är så svårt att hitta fina underkläder. Lindex är typ de enda som har 
brett utbud och det kan vara ganska dyrt och ganska tråkigt.  
 
Respondent: Det är samma med bikini, det säljer de inte. 
 
Respondent: Jo det gör det, men inte så mycket.  
 
Respondent: På hemsidan vet jag att de har men jag hittar det aldrig i butikerna.  
 
Respondent: Just nu säljer de ju massa shorts, jag skulle aldrig gå runt i så korta shorts som 
det är just nu.  
 
Moderator: Hur uppfattar ni annars deras marknadsföring utåt? 
 
Respondent: De finns överallt, det är ofta man ser typ planscher och så. 
 
Respondent: Fast det känns som att det är samma som det var för tre år sedan. Jag tittar typ 
inte.  
 
Respondent: Men man ser ändå loggan ganska ofta. Men eftersom de finns överallt och så 
ofta så blir man bara så ”ja men det är Gina” och så fäster man ingen vikt vid det liksom. Mer 
än något märke som inte brukar vara där för då lägger man vikt vid det.  
 
Respondent: Men de syns hela tiden, samma modeller. 
 
Respondent: Ja det liksom går en tjej där på vit bakgrund. 
 
Respondent: Det ska vara lite mer färger, lite miljö så man kan sätta in sig i ett sammanhang. 
 
Respondent: På Ginas reklamer visar de verkligen plaggen som de vet många kommer att 
tycka om. Typ en stickad tröja och så visar de den i sju färger och sen är det klart. Men de 
visar kanske inte de plaggen som mer sticker ut. Utan de visar samma sak och så kommer alla 
köpa det sen.  
 
Respondent: Ja miljö tror jag, inte mot vit bakgrund. Inte på en catwalk och någon kommer 
gåendes. Utan kanske en tjej på stan eller på stranden, det blir roligare.  
 
Respondent: För nu känns det som att de bara visar upp kläderna liksom, istället för att göra 
någonting med kläderna i reklamen.  
 
Respondent: Ja det är så man får tänka, att man ska få folk att tänka att det inte är en reklam, 
för folk blir så anti reklam nu när det kommer så mycket hela tiden.  
 
Respondent: Ja för köper man de där kläderna kommer man ändå inte gå som den där tjejen. 
 
Respondent: Ja men lite så är det, ser du en tjej som springer i en storstad med en Gina Tricot 
tröja och take away kaffe och ser jättechic ut då kommer du gå och köpa den tröjan för man 
tänker att så kommer jag också se ut då. Istället för att någon bara går mot en vit bakgrund.  
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Respondent: Fast jag förstår grejen som de tänker, om det är vit bakgrund då är det fokus på 
kläderna fast det är ändå tråkigt. Det skulle vara mer färger för då tittar man till och tänker att 
”åh det var en snygg tröja”.  
 
Respondent: Men det beror nog lite på för om man tycker om Ginas kläder då tycker man nog 
att reklamen är bra.  
 
Moderator: Var brukar ni mer se Gina förutom på tv? 
 
Respondent: På busshållplatserna och på jättestora planscher. 
 
Respondent: Ja i Stockholm sitter de över hela busshållplatser. Eller nere vid tunnelbanorna.  
 
Moderator: Tror ni att reklamerna påverka mycket? 
 
Respondent: Nja det tror jag inte. 
 
Respondent: Jo men mycket handlar nog om att man känner till det. De som brukar handla där 
de kollar på reklamen.  
 
Respondent: Men de når ju inte ut till några nya för de kör på det säkra kortet på reklamerna 
hela tiden.  
 
Respondent: Har de en ny och spännande reklam då kanske man går dit mer.  
 
Respondent: Men reklamen riktar definitivt inte ut till andra än 13 till 16 åringar tror jag som 
vill köpa samma saker som sina kompisar.  
 
Respondent: Men jag tycker inte det är kul att ha samma kläder som någon annan. Man 
kanske inte gå och köper en tröja bara för man vet någon annan som har den.  
 
Respondent: Fast i den här åldern är det nog annorlunda, för nu så går man till så många olika 
andra butiker så nu kan man ändå gå och handla på Gina. För på högstadiet då var det ju kört.  
 
Respondent: Jag var tvärtom, när jag gick på högstadiet köpte jag på Gina för att alla andra 
köpte där.  
 
Respondent: Nu är jag sån att jag köper inte någonting som någon annan jag känner har även 
fast jag skulle vilja ha det.  
 
Respondent: Men nu tänker jag att jag inte vill handla på Gina för det är bara småtjejer som 
handlar där.  
 
Moderator: Om vi säger att Gina Tricot själva menar att deras målgrupp är modemedvetna 
tjejer och kvinnor i åldern 15 till 35 år.  
 
Respondent: Oj, ja jag vill seriöst träffa en som handlar sina kläder på Gina och är 35 år.  
 
Respondent: Ja om man ser någon som är runt 30 på Gina då tänker man att ”hmm det där är 
lite för ungdomligt va?”. 
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Respondent: Det är inget positivt om man ser en 35 åring handla där. 
 
Moderator: Är det produkterna det är fel som inte passar? 
 
Respondent: Det här att allting ska se likadant ut, det ska vara basic ändå när de handlar. 
 
Respondent: Men eftersom vi tänker att det är ungdomar och högstadieelever som har det, då 
känns det för oss att då kan inte en 35 åring ha det. Men det handlar ju mer om vad vi tycker 
om kläderna än vad de tycker. 
 
Respondent: Ja vissa grejer skulle säkert passa, men när jag är 30 då kommer jag också tänka 
att det är tjejer som handlar på Gina Tricot och att där kan ju inte jag handla.  
 
Respondent: Så är det ju om man går in i en affär då letar man ju efter en viss typ av kläder, 
då lägger man inte märke till alla andra kläder. Det finns ju grejer inne på Gina som man inte 
ens kollar på men det är kanske de kläderna som de andra kollar på. Och det är kanske samma 
sak för dem då att de kollar inte på de andra kläderna som vi köper. 
 
Moderator: Tror ni att det är möjligt att nå ett sånt brett åldersspann? 
 
Respondent: Ja de spannet tror jag definitivt, kolla H&M. Men de har ju också avdelningar, 
man måste typ ha något sånt tror jag för att det ska gå.  
 
Respondent: Ja om man vill kan man gå mellan avdelningarna. 
 
Respondent: Man får dela upp lite tydligare och ha mer strukturerat.  
 
Moderator: Om Gina hade haft mer så med avdelningar tror ni det hade underlättat för att nå 
den äldre målgruppen? 
 
Respondent: Ja bara de gör reklam för det, så man fattar och är med på att det händer 
någonting. Men tänka bara när man går in i en Gina butik det är jätteljust. MQ och JC som är 
för lite äldre personer där är det ofta mörkare och mer modernt inrett och Gina har mer ljust 
och ungdomligt. När man går in på MQ och JC då känns det ändå att här är det dyrare kläder, 
det är mer exklusivt.  
 
Respondent: Ja med soffor och personal som går runt, det gör också jättemycket hur 
personalen beter sig. 
 
Respondent: Gina Tricot känns ändå mer plastigt och billigt hur de inrett butikerna och man 
jämför med många andra.  
 
Respondent: Ja och det är små saker de skulle kunna ändra för att det ska kännas mer 
exklusivt, typ bara inte ha det här super vita nä man kommer in.  
 
Respondent: Ja men det är så olika i olika affärer. Det beror så mycket på hur affären är byggd 
också, om den är liten och fyrkantig så ser man allt direkt när man kommer in och då kanske 
man bara går igen och då missar man kanske något som man egentligen hade gillat.  
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Moderator: Tror ni det går att ändra imagen om att det mest är 15 åringar som handlar där? 
 
Respondent: Ja det tror jag men det tar nog lite tid. 
 
Respondent: Ja det behövs nog en mer stilsäker butik, trevligare personal. Så det känns lite 
mer välkomnande så folk inte bara springer igenom till en stressad musik. Då tror jag även 
min mamma skulle kunna handla basplagg på Gina Tricot. Om hon visste att det fanns en 
hörna mer bara basplagg och så med lite lugnare stämning då kanske hon skulle gå dit.  
 
Respondent: En annan sak är att om de vill nå äldre borde de ha äldre modeller i reklamerna, 
för det är alltid typ ungdomar runt 22-23 år. Även expediterna är väldigt unga tjejer, vill de nå 
en äldre målgrupp kanske man ska ha vissa i butiken som är i den åldern, lite mer blandat.  
 
Respondent: Det tilltalar mig mer att se normalstora tjejer för du ser man hur plagget sitter på 
en mer normal tjej. Det är jättesvårt annars.  
 
Respondent: Ja tycker det är viktigt när man når ut till så många unga tjejer också.  
 
Respondent: Sen är det klart att de inte ska tappa de där småtjejerna som handlar där också.  
 
Respondent: Men undra hur de kommer sig att de inte har killkläder?  
 
Respondent: För om man går men ens pappa eller pojkvän och jag går in på Gina så vill de 
stanna utanför. Får man gå in ihop blir det mycket roligare, det blir en helt annan grej att åka 
och shoppa om båda kan kolla på grejer. Annars blir man mest stressad och kanske inte köper 
någonting på grund av det.  
 
Moderator: Brukar ni vara inne på nätet och kolla Gina Tricots utbud? 
 
Respondent: Ja ofta för att kolla på plaggen men sen är det inte alltid jag hittar dem i butik. 
Men jag gillar inte att handla online för jag vill kunna prova plaggen.  
 
Respondent: Det är bra om man kan kolla lagerstatus på nätet för att se om ett viss plagg finns 
i butiken.  
 
Moderator: Är det plaggen eller stilen som är mer ungdomlig? 
 
Respondent: Egentligen finns det ju plagg som alla kan ha egentligen, men det är mer en 
känsla att de vänder sig mer till 15-17 åringar.  
 
Respondent: Det är nog mer den image de har, hela känslan i butikerna och reklamerna. Mer 
det än att ändra kläderna.  
 
 
Transkribering fokusgrupp 2 kvinnor 25-35 år  
 
Tidaholm, 24 april 2013 
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Moderator: Vad är viktigt för att ni ska handla på ett modeföretag? Är det produkterna, är det 
ekologiska material och produkter, är det känslan i varumärket att det är ett fint varumärke 
eller är det för att det är billigt? 
 
Respondent: Först och främst att det passar. En grej som passar dig innebär att det inte 
behöver passa mig. Man går och provar och ser om det är fint eller inte och säger att man 
tycker om plagget eller inte. Sedan kommer man till priset och analyserar för att avgöra om 
plagget är värt att köpa eller inte. Men först och främst för att plagget passar är viktigt. Det 
handlar inte bara om plagget anses som det senaste modet utan passformen är av största 
betydelse. 
 
Respondent: Det är viktigt att det behöver inte ”kosta skjortan” bara för att man vill klä sig 
snyggt. Man kan köpa en topp för 200 kronor och det sitter jättesnyggt likaväl som man kan 
köpa en för två tusen (respondenterna håller med och svarar ja).  
 
Respondent: Tycker själv om när man fyndar, ja det här och det här och säger ja det här är ett 
bra fynd eftersom man hittat något som inte är så dyrt men det måste även ha en bra passform 
för att anses som ett bra fynd.  
 
Respondent: Vill att det även ska vara kvalitet på plaggen som man köper. Vill inte köpa 
något som håller en gång, blir missfärgat eller blir snett och vint efter första tvätten utan det 
ska ändå hålla så det klart att det inte kan kosta 49 kronor då kanske men ändå att det inte 
behöver kosta tusentals kronor heller.  
 
Respondent: Absolut ett brett produktsortiment, känslan i affären och hur allt är upplagt. Jag 
hade hoppats på att jag skulle bry mig mer om ekologiskt material än vad jag gör. Men det är 
absolut ett plus om jag ser att det finns.  
 
Moderator: Är själva imagen viktigt för ett klädföretag? Hur ni ser på märket om ni hör 
liksom ett speciellt märke, påverkar det mycket?  
 
Respondent: Ja det är alltså så här att, är det ett bra märke så  
 
Respondent: Det behöver inte alltid betyda att det passar just mig 
 
Respondent: Ja precis och sen om det är ett bra märke så är det bara ett plus.  
 
Respondent: Ibland finns det ett märke som inte är det 
 
Respondent: Ja precis! Det finns märke som inte har ... är att köpa till exempel 
 
Respondent: Det beror också helt på vad det är (Respondenterna håller med) 
 
Respondent: Utseendet spelar också in.  
 
Moderator: Vad är det förstå ni tänker på när ni hör Gina Tricot?  
 
Respondent: En affär som har mycket för lite yngre. Mycket "partykläder" men ändå en del 
klassiska kläder för även lite äldre. Billigt. 
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Respondent: Att det är billigt och att det kommer in nyheter varje vecka 
 
Respondent: Att det ständigt finns nya modeller 
 
Respondent: Att det finns fina plagg 
 
Respondent: Men framförallt att det ständigt fylls på med nytt och att det känns nytt och 
fräscht ofta 
 
Respondent: Att det känns nytt och att det är bra priser  
 
Respondent: Att de hela året om har festkläder också, det är därför inte så svårt att hitta någon 
klänning om man ska ut på fest eller ha en topp så finns det verkligen 
 
Respondent: Fina affärer 
 
Respondent: Fina smycken 
 
Respondent: Jo men sen vet jag när jag har varit på Gina Tricot är att de klär sig alltid med 
Gina Tricots kläder och de gör så mycket mer att de alltid har på sig snygga kläder så man 
tänker att just det plagget är snyggt och frågar vart är det den hänger. Det gör jättemycket att 
personalen bär det som finns i butiken (respondenterna håller med i detta) 
 
Respondent: Det gör att man vill köpa det som personalen har (respondenterna håller helt med 
om detta).  
 
Respondent: För går man till någon annan butik är det inte alltid säkert att de har på sig det 
som finns i butik och när man frågar personalen vart de köpt den så säger de att plagget finns i 
en annan affär.  
 
Respondent: Ja precis! 
 
Respondent: Det säljer, det gör det! 
 
Respondent: Jag jobbade i affär i två år och jag klädde mig alltid i det som fanns i affären 
eftersom kunderna alltid lägger märket till kassörskan och de som jobbar i butiken, så det är 
som föregående respondent säger att det säljer och det gör det verkligen. Jag tycker alla skulle 
bära affärens kläder eftersom det faktiskt är det som man säljer. Visst, på fritiden kan 
personalen bära vad som helst! 
 
Respondent: Ja precis, absolut! 
 
Responden: Eftersom det är kläder och försäljning de faktiskt jobbar med 
 
Moderator: Hur ser ni på deras produkter, vad har de för olika produkter? Har de herrkläder, 
skor? Vad brukar ni fokusera på? 
 
Respondent: Har de herrkläder?  
 
Respondent: Nej det har de inte.  
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Respondent: Det är oftast toppar och kjolar där, inga barnkläder och deras assessorer. 
Respondent: Jag tycker det är väldigt inriktat på tjejer i lite yngre ålder alltså ungefär 15 år. 
Klart att man kan väl vara gammal att handla, men ofta är det att det främst är yngre som 
handlar där tänker jag (respondenterna håller med) 
 
Moderator: Vilken målgrupp tror ni att de har? Vilka är det som de vill rikta sig mot? 
 
Respondent: Jag tänker på 15-35 år 
 
Respondent: Precis! 
 
Respondent: Men 15-35, självklart plus och minus där. Det kan finnas en 50-åring som tycker 
att det finns jättefina varor, men i det stora hela tror jag framförallt att det är den 
åldersgruppen.  
 
Respondent: Men det finns även de som är 60 år som kan hitta saker och inte bara ungdomar 
utan även en som är 30 år eller 20 år. 
 
Respondent: Ja precis! 
 
Moderator: Brukar ni själva handla på Gina Tricot? 
 
Respondent: Det händer, men det blir inte allt för ofta längre. Men jag går nästan alltid in i 
affären när jag är på stan. När jag var runt 20 så köpte jag flera plagg i månaden där, och det 
var oftast lite "coola" linnen som jag hade när jag gick ut, festade lite mer på den tiden. 
 
Respondent: Ja 
 
Respondent: Ja, både på nätet och i butik 
 
Moderator: Hur ofta? 
 
Respondent: Nätet gillar inte jag, jag handlar nästan inga kläder från nätet eftersom jag har så 
svårt att det ska passa mig (några av respondenterna instämmer) utan jag vill gärna prova 
först, men jag är inte mycket för nätet överhuvudtaget 
 
Respondent: När jag var i Skövde på Gina Tricot så visade det sig att inte alla butiker säljer 
smink och det var tråkigt, eftersom det var en kompis som ville ha och då kunde jag passa på 
att handla när jag ändå åkte till Skövde för att shoppa och då sa personalen att Skövdes Gina 
Tricot inte säljer smink utan det är till större butiker i Göteborg och Stockholm, så alla butiker 
har inte smink och det tyckte jag var synd. Jag hade då åkte fram och tillbaka i onödan för jag 
inte visste att alla butikerna inte säljer smink för jag tycker alla butiker ändå ska ha samma 
varor 
 
Respondent: Det klart att man kan ha olika stort utbud men kanske det kan hända att det finns 
litegrann av allting 
 
Respondenten: Ja precis, för jag blev väldigt besviken när smink inte fanns och Göteborg 
känns väldigt långt att åka till för mig 
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Moderator: Vad är annars viktigt i butik då för att ni ska trivas i butiken? 
 
Respondent: Att man ska komma åt varorna är viktigt eftersom det kan vara jättetrångt och 
speciellt när det är rea så får man trängas så utrymmet är viktigt för mig 
 
Respondent: REA-hörnet i butiken gör ändå mycket eftersom det lockar in folk 
 
Respondent: Ja och det är smart att ha REAN som den oftast exponeras i butik eftersom man 
oftast måste gå igenom hela butiken för att komma dit 
 
Respondent: Man hittar ändå oftast något på REA 
 
Moderator: Men lite struktur i butiken skulle alltså uppskattas? 
 
Responden: Ja och sen tycker jag att det ska lukta gott, att det är någon god doft eller lite 
musik, lite mer hemtrevligt är uppskattat och att man känner sig välkommen. För är det tyst 
och stelt 
 
Respondent: Ja framförallt lite musik 
 
Respondent: Ja precis, det gör mycket att det är så 
 
Respondent: Det är som i en parfymaffär att man bara vill gå in där eftersom man känner sig 
hemma och att personalen är trevligt för det är alltid uppskattat med en trevlig personal 
 
Respondent: Absolut, för möter man en sur tant så vet man det att man inte går tillbaka, eller 
jag är i alla fall så att nej här känner inte jag mig bra behandlad och då struntar jag i att gå 
tillbaka till butiken (Alla respondenter instämmer helt) 
 
Respondent: Det gör verkligen mycket om personalen är trevlig, butiken vinner mycket på 
det. Det är personalens jobb att visa att de bryr sig om sina kunder även fast de möter 1000 
kunder om dagen så ska alla behandlas lika trevligt 
 
Moderator: Vad tycker ni om Gina Tricots musik som är i butiken nu? Tycker ni att den är för 
ungdomlig och för hög? 
 
Respondent: Nej den är lagom och det har jag aldrig tänkt på (respondenterna instämmer) 
 
Moderator: Den är lagom och bra helt enkelt  
 
Respondent: Ja och den stör inte 
 
Respondent: Den musik som finns nu det är den som gäller och inte Beatles 
 
Moderator: Vad ser ni som styrka hos Gina Tricot? Vad tror ni att dem är bra på och vad 
fokuserar dem på? 
 
Respondent: Billigt är en styrka och dem har ofta något som är fint och billigt faktiskt 
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Respondent: Ja, fint och billigt 
 
Moderator: Är det någon svaghet som ni kan tänka på? 
 
Respondent: Att de inte har allting i alla butiker om man ska säga någonting och att det hela 
tiden kommer nyheter så det finns alltid någonting som är sänkt, det spelar ingen roll om det 
är jul eller inte utan det är alltid någonting som är prissänkt 
 
Moderator: Det är det som vi undersöker eftersom vi skriver om fastfashionföretag och 
fastfashionföretag är företag som kan ha väldigt snabba produktlivscykler. H&M och andra 
stora butiker de jobbar 18 månader fram så de håller på att planerar hur höst/vinter 2014/2015 
ska se ut nu medan Gina Tricot kan på några veckor designa en kollektion och skicka iväg den 
till sina produktionsländer och så får de tillbaka den så det är därför de kan ha nyheter varje 
vecka eftersom det är deras grej 
 
Respondent: Ja det märker man eftersom det finns alltid något nytt som finns i butiken 
 
Moderator: Kan ni tänka några styrkor och svagheter hos med detta hos Gina Tricot? 
 
Respondent: Svagheten att de fortfarande inte sattsar på så bred åldersgrupp även om det 
känns som om de har blivit mycket bättre. Det är lite samma stil på kläderna. Det kan kännas 
lite för "rörigt" i vissa Gina butiker. Styrka, gina har kläder som passar alla kroppstyper och 
har snygga klassiska basplagg som jag tror många gillar. Gina har nästan alltid trevlig och 
glad personal. 
 
Respondent: Jag tycker att det är bra att det är nytt och fräscht och att det kommer in nytt på 
det sättet som det gör 
 
Respondent: Ja att det är kul med nya plagg och accessoarer 
 
Respondent: Ibland kan det vara att någonting passar och ibland passar det inte men då kan 
det faktiskt passa på någon annan eftersom det kanske inte alls är bra för mig just den veckan 
men då är det bra för den andra och att det är bra att de även byter stilar är bra 
 
Moderator: Modellerna som visas i marknadsföringen och reklamen, vad tycker ni om dem?  
 
Respondent: Alltså själva modellerna? 
 
Moderator: Ja, tjejerna alltså 
 
Respondent: Väldigt långa och smala och på dem sitter det snyggt men sen när man själv får 
på sig det så ser det inte alls ut så pl 
 
Respondent: Ja precis! 
 
Respondent: Jag skulle vilja ha en normal tjej, men alltså de tjejerna som är nu är jättesöta och 
fina, men det är mycket det blonda långa smala. Glöm inte av att det finns alla möjliga former 
också men det finns 
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Respondent: Håller med, det sitter jättefint på modellen men när jag skulle ta på mig samma 
sak ser det inte lika dant ut 
 
Respondent: Ja, modellerna är helt perfekta 
 
Respondent: Ja håller med, det passar på modellen men det kommer inte att passa på mig och 
se ut på samma sätt 
 
Respondent: Ja det sitter alltid så himla bra på alla modellerna 
 
Respondent: Ja modellerna är alltid så smala och långa 
 
Respondent: Man får helt enkelt prova själv och se hur det sitter och avgöra om det passar 
eller inte 
 
Moderator: Har ni någon som ni tänker på som skulle vara bra i deras marknadsföring? Är det 
någon förebild som ni har, som ni ser upp till som skulle kunna passa bra för Gina Tricot och 
känna att den här tjejen hon skulle passa bra? 
 
Respondent: Någon normal tjej, eller alltså normal och normal, men inte alltid de långa och 
jättesmala modellerna utan någon mer normal.  
 
Respondent: En tjej som är lite äldre också och som är normal, kanske inte allt för tighta 
modeller 
 
Respondent: Marknadsföringen som jag sett tycker jag är helt ok. Bra att de har vissa 
modeller som är lite äldre också just för att inspirera även de som är runt 30. 
 
Respondent: Men om det hade varit en lite äldre dam som modell så kanske vi inte hade 
handlat  
 
Respondent: Nej verkligen inte någon som är för mycket äldre än den nuvarande utan en 
modell som är i vårt åldersspann  
 
Moderator: Vad tycker ni annars om Gina Tricots marknadsföring? Vart brukar ni se dem 
någonstans? 
 
Respondenterna: På TV, Internet, Facebook 
 
Moderator: Vad tycker ni om reklamen på TV tillexempel? 
 
Respondent: Jag tycker att den är bra faktiskt, den framför mycket  
 
Respondent: Ja precis! Men som sagt det är ju den långa smala tjejen som alla kläder passar 
på 
 
Respondent: Jag tycker lite olika modeller, att det kan vara en lång och smal samtidigt som 
det kan vara en kortare och rundade (respondenterna instämmer). Det behöver inte vara några 
jättekontraster, men det är just det när man kommer in någonstans så ser man de pinnsmala 
dockorna och så tycker man att det sitter jättesnyggt på dem. Jag jobbar själv i butik och jag 



 
50 

vet att storlek 34 är för stort så vi får sätta in plaggen med en nål eller vika in dem och det är 
inte okej tycker jag eftersom hur är tanken att man egentligen ska se ut. Jag tycker att de 
kunde vara modeller men lite olika former (respondenterna instämmer) 
 
Moderator: Ni kom in lite och började prata om målgrupp, vad skulle ni säga vad tror ni att 
deras målgrupp är i ålder? 
 
Respondent: Ganska ungt är vad jag tror 
 
Respondent: Det är så blandat 
 
Respondent: Det känns som att de idag sattsar på en högre åldersgrupp. Förut kändes det som 
åldersgruppen var runt 15-ca 23, men idag skulle jag nog säga upp till 30 även om de runt 30 
inte handlar lika ofta som de yngre. Jag tror att dem runt 30 handlade där mycket förut och 
tror att Gina har samma utbud som då och kanske just därför inte ens går in och ser efter vad 
det finns för utbud nu. 
 
Respondent: Jag tror och tänker typ 15-35 år, sen självklar är det både upp och ner i åldrar, 
men det känns som att det är den åldern som de inriktar sig på mer 
 
Moderator: Når de hela det åldersspannet tycker ni? 
 
Respondent: Ja det tycker jag 
 
Respondent: Ja det tycker jag med 
 
Respondent: Jag vet inte 
 
Respondent: I alla fall de yngre tycker jag eftersom det är så pass billigt med så de har råd att 
gå in och köpa kläderna 
 
Respondent: Ja det håller jag också med om 
 
Moderator: Tror ni att det är möjligt för ett sådant typ av företag att ha ett så brett åldersspann 
och kunna nå alla på ett bra sätt? Om ni jämför med H&M till exempel, för de har ju ett 
väldigt brett åldersspann eftersom alla kan ju köpa kläder där egentligen så vad tror ni är det 
som gör att det fungerar för dem? 
 
Respondent: Alla kläder på H&M är väl inte så jättemoderna och de har även de lite större 
storlekarna. När jag var gravid så skulle jag bara köpa ett brottarlinne på Gina Tricot och fick 
köpa XXL typ och jag var inte så jättestor ändå och på H&M kunde jag köpa L så det känns 
som att ”alla storlekar” kan köpa sina kläder på H&M (respondenterna instämmer) 
 
Moderator: Ni var faktiskt ganska rätt inne, de vill nå en åldersgrupp som är 15-35 år och de 
kallar det för de modemedvetna ungdomar och kvinnor. Tanken är faktiskt att de ska kunna 
rikta sig till ungdomar och deras unga mammor samt även de som inte har barn såklart, så ni 
var faktiskt väldigt rätt inne. Frågan är, utifrån det vi undersöker, hur de kan nå det breda 
åldersspannet eftersom de själva känner att de tappat det äldre lite och då undrar de och vi vad 
det är som gör att de har tappat det lite och vad de skulle kunna göra för att fånga upp det 
igen? 
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Respondent: Det känns som om H&M alltid har satsat på en bredare målgrupp. De ha många 
olika stilar på kläder, den känns lite som om Gina kör lite på samma stil. H&M brukar dela in 
avdelningarna tydligt i affärerna och har ett större utbud helt enkelt. Större utbud av stilar 
kanske. Men jag tycker ändå att Gina har mycket snyggt. 
 
Respondent: Med jeans känner jag personligen att de kan nå alla med deras design men T-
shirtar är det oftast tryck på och det står grejer så det känns lite riktat åt de yngre. 
 
Respondent: T-shirt modellerna är oftast så korta i midjan 
 
Respondent: Ja håller med, det känner jag personligen att efter graviditeten kanske det inte är 
min favoritmodell på kläder att visa magen 
 
Respondenten: Det känner jag också att man tappar och ändrar form efter det att man fått 
barn, det är väl det att oftast när man fått barn vill man inte ha samma som innan så supertight 
och slimmat som innan, men jag vet inte, självklart är det olika men  
 
Respondent: Ja precis. Jag vill heller inte ha massa tryck med barnsliga grejer på  
 
Respondent: Ja, jag tycker det kan finnas neutrala grejer också 
 
Moderator: Så det är mer produkterna som gör att de kanske inte når de, eller tror ni att det 
har att göra med deras image hur folk helt enkelt ser på dem? 
 
Respondent: Jag vet faktiskt inte, tror inte imagen är fel på 
 
Respondent: Hur gamla ska de va de modellerna för de känns inte så jättegamla, för det är lätt 
att få den uppfattningen att tänka som att här kan inte jag gå in för här är jag för gammal. Jag 
vet en gång när jag hade med mamma och hon är jätteliten och tunn samt att hon är 47. Då sa 
mamma: men här kan ju inte jag gå in Jag: Klart att du kan och hon hittade lite kläder och 
tyckte det var kul för innan har hon alltid tänkt att man här kan ju inte jag gå in eftersom att 
det är mest för den yngre generationen, men hon har ändrat uppfattning nu 
 
Moderator: Ja och då är det mer känslan än produkterna 
 
Respondenten: Precis, hon kände det innan att det var för de yngre men som sagt nu ändrat 
uppfattning när hon faktiskt kunde köpa kläder 
 
Moderator: Hur tycker ni att det är i butiken med uppdelningen, hur det är uppdelat? Hittar det 
ni vill ha där? 
 
Moderator: Om man tänker H&M som har barn, divided, dam och herr uppdelat. 
 
Respondent: H&M tycker jag är rörigt och oorganiserat 
 
Respondent: Jag tycker att man ska ha byxorna på ett ställe i alla fall 
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Respondent: Det kan vara lite rörigt på Gina Tricot också eftersom om man hittar ett par 
byxor någonstans så vet man inte riktigt vart den andra färgen är eftersom det är lite för 
utspritt i hela butiken så man får verkligen leta efter det man vill ha tills man hittar tillslut 
 
Respondent: Ofta har de väl nyheter långt fram och det är smart ändå att ha REAN längst bak, 
för då får man ändå gå igenom hela butiken om det är dit man vill. Jag tycker ändå att det kan 
hänga lite utspritt och tycker ändå Gina Tricot har en ganska bra ordning 
 
Moderator: Många yngre har ju i tanken att de riktar sig åt de yngre, vad tror ni om det, om ni 
ändå tror att de når de äldre? Är det mycket folk i er umgängeskrets som faktiskt handlar på 
Gina Tricot 
 
Respondent: Men hur gammal får man vara egentligen, jag känner mig jättegammal nu 
 
Respondent: Jo men många av mina vänner handlar där 
 
Respondent: Jag arbetar på en högstadieskola och ibland när jag köpte någonting på Gina 
Tricot så kom det elever i samma kläder så då känner jag mig lite äldre faktiskt 
 
Respondent: Det beror nog också lite på vart man jobbar 
 
Moderator: Men påverkar det någonting? 
 
Respondent: Det påverkar om man ser att eleverna tycker det är pinsamt om de ser att läraren 
kommer i lika dana kläder  
 
Respondent: Jag tycker det beror på, när man blir äldre och går med jättekort samt u-ringat 
känns inte helt acceptabelt, men man kan fortfarande klä sig modemedvetet och vara 
modemedveten men man kanske får anpassa figuren/formen/åldern lite efter vad som finns , 
man kanske inte behöver ta på sig det jättetighta, smala och u-ringade om man är 45 år.  
 
Respondent: På Gina Tricot kan man inte alltid hitta så mycket till äldre, när man kommer in i 
butiken är det oftast jättekorta shorts, kjolar med paljetter. Jag tycker att det ska vara mer 
blusar och lite mer anpassat för äldre. 
 
Respondent: Ja precis. För det vet jag mamma har köpt lite mer blusar och toppar 
 
Respondent: Lite mer klassiska plagg vore bra 
 
Moderator: Mer stickade tröjor kanske? 
 
Respondenterna: Ja absolut 
 
Moderator: Ser ni Gina Tricot som trendiga? 
 
Respondenterna: Ja det gör vi, det är deras grej att vara lite mer trendiga 
 
Moderator: Tycker ni de är mer trendiga än H&M? 
 
Respondenterna: Ja 
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Moderator: Hur ser ni på kvaliteten hos Gina Tricot?  
 
Respondent: Jag tycker inte alltid att det är den bästa, men till det priset tycker inte jag man 
kan begära mera 
 
Respondent: Precis, inte alltid den bästa kvaliteten 
 
Respondent: Det är väl hyffsat tycker jag, fast det beror lite på vad man köper, jag köpte ett 
par billiga byxor för 200 kr och de är inte bra, de tappade formen, men sen köpte jag ett par 
byxor för 500 kr och de har varit kanonbra, så man får ju lite vad man betalar för. Jag har 
aldrig upplevt att det är dåligt 
 
Respondent: Det kan vara några toppar som tappar formen lite  
 
Respondent: Ja, att de töjer sig lite kan jag tycka 
 
Respondent: De färgade byxorna har inte varit så bra, tappar färg och passformen har varit 
dålig 
 
Moderator: Finns det något ni skulle vilja ändra på hos Gina Tricot som skulle gör att ni 
skulle gilla dem ännu mera? 
 
Respondenterna: Det är svårt att säga 
 
Respondent: Jag tycker ändå om Gina Tricot som det är, de behöver inte ändra något för min 
skull 
 
Moderator: Är det produkterna ni gillar eller hela konceptet? Vad är Viktigast egentligen, är 
det att det är bra produkter att ni får ut det som ni betalar för eller hur mycket spelar det som 
vi har pratat om gällande marknadsföring, hur det fungerar i butik osv. 
 
Respondent: Alltså har de inte bra marknadsföring så går man inte dit och köper 
(respondenterna instämmer). Är det en dålig reklam så påverkar det mig att det inte alls känns 
bra. Men jag tycker ändå Gina Tricot är lite mysigt och hemtrevligt eftersom det är därför 
man går in där överhuvud taget, men sen är det självklart viktigt att de har bra varor. De har ju 
bra priser och köper man någonting för 149 kr kan man kanske inte räkna med att det ska va 
lika bra kvalitet för om man köper någonting för 500 kr. Det passar ju många, exempelvis 
skolungdomar, har man inte den budgeten så passar mycket kläder för dem ekonomiskt 
samtidigt som man kan följa modet.  
 
Moderator: Det är intressant, det vi skriver om är just målgrupp och Gina Tricot vill ha 15-35 
år men de känner just nu att de har tappat det här och vårt jobb är då att komma på vad det är 
som gör att de förlorar lite. Mycket har väl varit imagen och vi har varit intresserade över att 
de yngre verkligen tror att det är en ungdomsbutik när vi har varit i kontakt med dem, så tror 
de att de riktar sig till 15 åriga tjejer. Det är en sak att andra handlar där men de tror att 
huvudsaken är at de bara vill nå dem så därför är det intressant att höra att hur ni har uppfattat 
det. 
 
Respondenterna: Nej så har inte jag upplevt det riktigt 
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Respondent: Vi kanske är 15 år i hjärnan fortfarande, jag känner mig verkligen inte som 26 år 
utan jag får panik så fort jag tänker på det, det kan vara att man känner sig yngre än vad man 
är (respondenterna instämmer) 
Respondent: Jag är 35 år men det tänker vi inte på (skratt hos respondenterna) 
 
Moderator: Slutligen, finns det något ni vill tillägga som ni känner ni inte fått sagt? 
 
Respondent: Jag tycker Gina Tricot är en bra och rolig affär. Jag hittar oftast någonting där så 
jag tycker de ska fortsätta som de är 
 
Moderator: Handlar ni gärna på Gina Tricot? 
 
Respondent: Ja, man brukar hitta någonting tycker jag 
 
Respondent: Om man ska på någon fest så vet man vart man ska gå 
 
Moderator: Är det mest festplagg ni tittar på eller bas? 
 
Respondenterna: Det är både och. 
 
Moderator: Finns det något som ni saknar i deras sortiment? 
 
Respondenterna: Lite smink i alla butikerna och inte endast något i kassan 
 
Respondent: Jag tycker inte om deras underkläder 
 
Moderator: Hade ni velat att de satsade mera på det? 
 
Respondent: Ja lite mera faktiskt, det spetsiga är lite för mycket, kanske inget som man går i 
hemma eller till jobbet.  
 
Moderator: Har ni sett deras satsning på skor? 
 
Respondenterna: Nej 
 
Respondent: Jo, på Internet har jag sett det (De andra respondenterna har missat detta) 
 
Moderator: De har också lanserat sportkläder  
 
Respondent: Ja det har jag sett lite 
 
Moderator: Är det något som ni tror uppskattas lite att de kommer med andra delar i 
sortimentet än bara kläder? 
 
Respondent: Alltså om jag ska köpa sportkläder brukar jag gå till stadium eller någon annan 
sportbutik, det är inte så att jag går till Gina Tricot och letar efter just sportkläder utan det blir 
mer att man kanske impuls köper ett sportplagg på Gina Tricot. Det är inte Gina Tricot som 
jag först tänker på när jag ska gå och köpa sportkläder (en respondent instämmer) 
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Respondent: Jag tänker på om de hade haft barnkläder, hade det också varit bra priser i så fall, 
så det inte blir för dyrt 
Respondent: Jag tänker att det är många som går dit som har barn 
 
Respondent: Ja då kan man gå dit och även köpa kläder till barnen 
 
Respondent: Ja som på H&M till exempel, går man dit för barnens skull så hittar man ofta 
någonting till sig själv också 
 
Moderator: Hela Gina Tricots koncept är ju att de ska få ut mycket och då kan de hålla nere 
priserna, så det är oberoende av vilket sortiment man håller på med 
 
Respondent: När man ändå är där och titta kan man lika gärna titta å barnkläder eftersom det 
blir väldigt smidigt och då blir det säkert bra priser på barnkläder också tänker jag 
 
Moderator: Vi får tacka för oss! 
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