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Consumer insight
Abstract
The report is an attempt to incorporate consumer insight in the female sportswear segment to figure
out how it can be used in the clothing industry. The consumer insight methods are performed on an
experimental basis to get a perception of how it can be done and figure out how it differs from
traditional market research. The research aims to clarify the important parameters on which buying
decisions are made. The parameters will be based on price, function, fit, brand, design etc. The
report is made in cooperation with the company Röhnisch sportswear.
The consumer insight concept is a part of a consumer driven or consumer oriented business
approach. The concept strives to find unconscious needs, the driving forces behind them and further
put them in a context to solve a problem for the consumer. The aim is to satisfy consumers and at
the same time develop a competitive and successful business model. While traditional marketing
research usually describe what is, a consumer insight approach aim to understand why.
The methods used in this research are participative observations, in-depth interviews, gym
observations and market survey. The qualitative and quantitative methods have been compared and
discussed. The relevance and the importance of the methods used are highlighted and prioritizing
lists are estimated. The result shows a wide variety of shopping behaviours. Varied shopping
behaviour can be seen depending on products. Essential parameters for an exercising garment are fit
and design. The importance of other parameters is also discussed in the report. On one hand a
selective, focused and deterministic approach is seen and on the other hand a more passive and
open attitude is observed. Feeling comfortable in terms of aesthetical aspects is essential to motivate
the exercising activity.
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1 Introduction
Consumer insight is not a new concept but the methods used; the approach and the understanding
of its importance are new. The concept has not yet been applied to any great extent in the clothing
industry. This report is an attempt to incorporate consumer insight in the sportswear segment to
figure out how it can be used. The consumer insight methods are
performed on an experimental basis to get an overall perception of
how it can be done and figure out how it differs from traditional
market research. The report is composed in cooperation with the
Swedish sportswear company Röhnisch1.

1.1 Objective
The purpose of this research is to investigate and perform the consumer insight concept, on an
experimental basis, in the clothing industry. The consumer insight research aims to get an
understanding of how and why women purchase sportswear. The research aims to clarify the
important parameters on which buying decisions are made. The result is expected to generate
valuable information to Röhnisch sportswear in product development as well as in marketing
activities. In addition to the consumer insight a traditional marketing research, consisting of an
internet questionnaire, will be performed. The methods will be compared and discussed.

1.2 Expected results
The result of the consumer insight is expected to generate a prioritizing order and the relation
between different parameters for the buying process. The parameter will be based on price,
function, fit, brand, design and so on. It is expected to discover latent needs of the consumer,
realizing how they, unconsciously, think, feel and act during purchase activity. Knowledge is expected
to be gained by comparing the consumer’s verbal thoughts and actual performance by deep
discussions and analyzes of the responses. It is also desirable to find out the importance of brand and
brand loyalty and why, and to what extent, consumers are brand loyal. A better understanding and
implementation of the consumer insight concept in the clothing industry will be gained.

1.3 Definitions
Brand focused is when a person is driven by brands. The shopper looks for well-known brands in the
store and the brand is of great importance to their personal style. They buy the brand to be able to
belong to a certain look and to submit a specific message. Brand loyalty on the other hand, means
that they prefer to purchase a specific brand because they have faith in the brand and the quality is
usually perceived as good. The consumer buys a certain brand because they have tried it before and
knows that it works well. They have no need to show which brand they use, the most important
factor is that they know that they have a good product which they feel comfortable with.
To clarify which method that is described later in the report, the people that have been observed and
interviewed are referred to as participants and the people that have taken part in the questionnaire
are referred to as respondents.

1
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2 Method
For this research, mainly qualitative methods have been used, such as observations and in-depth
interviews. To receive a comparable view of methods and response, a qualitative method has also
been applied, consisting of an electronic questionnaire.

2.1 Qualitative methods
The research is a subjective study since the fact consists of peoples own spoken or written words and
explores the behaviour of people in their everyday life. The outcome is evaluated out of personal
interpretations and perceptions. The In-depth interviews are constructed to apply open end
questions and formulated to be a normal discussion or a conversation rather than a traditional and
formal questioning. The aim of a qualitative research is to try to see the situation out of the
participants eyes, therefore all participants are judged equally and all information and every
perspective is valuable. For a qualitative research it is important that the researcher do not involve
his or her personal values and opinions in the analysis of the data. One must minimize the influence
that the researcher has over the people that are being studied, although this is difficult to avoid and
has to be taken into account when data is analyzed. (Bogdan, 1984)
Another part of the research consists of ethnographical observations where participants were
observed in a real shopping and purchase situation. The observations are of a participative character
and conversations were held simultaneously. Unconscious and non participative observations were
also applied. These observations were performed at a gym where 293 people have been observed for
brand loyalty and choice of material. No conversations or further questioning took place in this
observation and it generated quantitative data.

2.2 Quantitative method
Qualitative methods are integrated with quantitative approaches to support the project. In the
quantitative methods, social media such as facebook, signboards and e-mail were used to collect
data. The design of the quantitative methods includes a short and easy-to-answer questionnaire,
consisting of only a few questions. The method provided quantitative response in terms of numbers
which could later be translated into statistics and graphs.

2.3 Chosen methods
The methods were developed based on former studies, interests of the partner company and the
researcher’s ability and performance as well as the relevance for the project. Methods were chosen
based on a former field study of the consumer insight concept where knowledge was gained from
researches performed in industries such as the home and the food industry.
2.3.1 Participative observations
Observations were done on women who visited retail stores,2
shopping for new exercising garments. In total 10 people have
participated in the observation and the in-depth interviews. All
participants are women between the age 21-47, exercising in
average, one to several times in the span of one week. The
participants have been recruited through personal contacts,

2
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signboards and social media such as facebook and e-mail, therefore a mixed selection of participants
has been investigated. The participants had a desire or a need for new exercising garments.
The observations have been applied with a participative approach, which means that the shopper is
aware of the observation and interaction takes place during the shopping activity. By doing this it is
expected to gain more information and spontaneous opinions from the customer at the actual
moment instead of discussing it afterwards, because afterwards the customer might not remember
why or how they acted and reflected. It has also been estimated that the customer will feel more
involved and comfortable when she has the opportunity to share comments. This approach could
also eliminate the risk for the consumer to feel stressed and followed.
The observation has been built up with an open performance, meaning that the customer chose the
stores to visit and the time frame for the shopping activity. The shopper was also taking the leading
role in the store and freely chose where to go and what to look at. However, some additional
questions were asked during the observation to make an even comparison between different
parameters of the garments which are of interest for the consumer.
Each observation started with a description, as detailed as possible, of the desired garment. This was
done to make a comparison between a desired garment and an eventual purchased garment. During
the observation all spontaneous comments and thoughts were noted as well as the response to
further questions. It was observed what kind of garments the consumer touched, according to brand,
material and design, and their opinions about the feeling of the garment. It was noted when the
consumer checked the price tag and what garments she decided to try on. Any interaction with the
sales personnel was also observed. At the end the reasons for a purchase or the decision not to
purchase was concluded. No video recording was applied during the observations; instead written
text was used to save the information. This is expected to further optimize a comfortable and relaxed
experience.
2.3.2 In-depth interviews
In total 10 number of in-depth interviews has been held and they have been performed immediately
after the observation. The primarily purpose of the interviews was to discuss sportswear purchases in
general, however some additional discussions have been held concerning the observation. The
interview design consists of prepared open end questions3, where alternatives or examples have
been avoided with the purpose to not influence the consumer. However some alternatives and
examples were used, if the respondent does not understand the question. The interviews took place
in locations where the participants feel comfortable and have been chosen to facilitate
transportation distance, for example apartments, cafés and other public spaces were used.
Each interview started with an introduction and a short explanation of the purpose of the interview,
including some open instructions for the interview. The participants were unaware of the partner
company, Röhnisch, during the entire observation and the interview, due to the risk of influencing
their opinions and answers. The time planned for one interview was set to 60 minutes but ran
between 20 to 40 minutes depending on the length of the answers and the additional discussions
occurring meanwhile. The pre planned questions were divided into four categories; planning, in
store, brand loyalty and the use of the garment. Although sometimes the interview´s structured track
3

See Appendix 2 for in-depth interview question sheet.
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could be lost, this structure made it easy to follow and organize the collection of the data to be
analyzed. It was expected to easily put the participant into different situations and enhance the
identification of a situation. The interviews were recorded with a Dictaphone and further
transcribed4.
In-depth interviews can also be held in focus groups, which means that more than one chosen person
is participating during the interview. Instead a group of people are interviewed at the same time. This
method was not chosen since it was concluded that the influence of other people is not desirable for
this research.
2.3.3 Questionnaire
A questionnaire consisting of eight short questions were disposed with the result of 110 numbers of
respondents. The survey was used as a quantitative research tool to collect data. The questionnaire
has been analyzed as a separate research tool as well as a tool to use for comparison between the
observations and the interviews. The questionnaire was based on the most important and the most
quantitative questions from the in-depth interview form. 5
2.3.4 Gym observations
During 10 occasions, people were observed at the gym while exercising. This observation was
performed as non participative, meaning that the consumers were unaware that they were being
observed and no interaction took place. No demographics were known about the consumers and
they were not informed, neither before or after, the observation. This observation was divided into
two parameters; brand loyalty and material choice.
For brand loyalty, random people were observed according to the brand of the clothes they wore. In
those cases where the brand could be discovered from logos and tags on more than one garment,
the person was noted as not wearing the same top and bottom. In total, 61 people were observed
for this observation. For material choice, 232 people were observed, simply noting what material
they wore, cotton or synthetics. The people were observed during sport activities such as running,
spinning, gym exercise, step up, body pump and aerobics at the gym Studio Aktiv in Borås. The
purpose of this additional observation is to get a picture of the reality. The gym observation was
expected to generate some comparison opportunities towards the interviews.

2.4 Limitations
The methods were limited to the point of sale of sportswear. A limitation was also done in the choice
of participants according to number, age, gender and exercising experience. The parameters were
chosen to optimize the time and the relevance for the project.

3 Theory
The consumer insight concept is a part of, what in general is called a consumer driven or consumer
oriented business approach. In a competitive and dynamic market, managing the demand chain is as
important as developing a successful supply chain. Using customers to mange activities up streams
means having a continuous, bidirectional information flow in the demand chain. The aim of being

4

See Appendix 1.for Observation and transcription
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consumer driven is to create value for the consumer and at the same time develop an efficient
business model. Using the consumer as information agents, by pulling information instead of
pushing, which has been more commonly adopted by companies. However simply asking the
consumer what he or she wants or only analyzing the past is not enough.
VOC (voice of the consumer) and being a consumer oriented company cannot be described as a new
phenomenon, rather the methods, the approach and the understanding of its importance can be
described as taking a new turn. QFD (Quality Function Deployment) is a quality system with the
purpose to “translating consumer requirements into appropriate company requirements at each
stage from research and product development to engineering and marketing“(Simonson, 1993). The
system was developed in the 60`s by Dr Shigeru Miznno and Yoji Akao and originally focused on the
manufacturing industry. In the QFD system there is a recognized concept called genba or gemba, in
Japanese it means the actual place or the real place and relates to the customers place of business.
By using this concept the customer’s genba is visited to understand his or her problems. In quality
management for example, the genba is the manufacturing floor. (thequalityportal.com)
The consumer might have more influences today than ever before on marketing strategies and their
voices and wants are of greatest importance. Listening to the consumer and take notion to their
opinions is a part of being close to them. The consumer has turned from a passive buyer, into an
active player in the last three decades (Prahalad, Ramaswamy, 2000).
Being a consumer focused company means moreover a lifestyle of the entire organization and a
creation of a specific business culture. Successful consumer insight work requires integration and
communication. This means moreover involvement of all departments and strategic building of
management and teams. The Swedish company Electrolux, discussed later in this report states an
example. Skilled and experienced personnel, derived from academic study or on-the-job experience,
in combination with the right personality are relevant success factors.

3.1 The fashion industry
According to the article “The promise of demand chain management in fashion”, Dany Jacobs, there
is a lack in the fashion industry in applying a demand chain management strategy and “information
from the market” is still handled too much in a mechanistic way. The author means that the demand
chain management is specifically interesting for the fashion industry since one of the greatest issues
for this sector is forecast errors of manufactured garments. Even if the industry has developed in
terms of example technology (such as RFID) there are still too many customers that end up frustrated
and do not find what they are looking for (Stockert, 2004). One of the reasons is that the fashion
industry does not handle the knowledge of the consumers in a proper way. The link between the
consumer and the designer also got lost due to that fashion stores more often is managed by chains
rather than owners these days (Jacobs, Stockerts, 2004). To manage the loss of the important link,
firms started to identify a “target consumer”. When closer investigated, it turned out that the greater
brands had quite the same description of their target consumer, which is described as a single,
professional and independent woman. The authors mean that the one who has to be satisfied is the
individual consumer, not the artificial profile. Another critical point which can be discussed is the use
of the word target, which usually has a negative ring, since it is associated to hunting or a combat
objective to destroy (Carbonaro, 2010).
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Marketing in the fashion industry should focus on consumer knowledge, such as needs and demands
instead of colourful and aesthetical pictures and advertisements. It is still seen that most fashion
companies apply an old-fashion concept and a push attitude in the supply chain. However this
strategy is working and will work for some companies, in the leading position, mentioning Zara and
H&M as examples. There is a significant difference in strategies to be applied by companies,
depending on their leading position and a minority of the fashion companies belongs to group
leaders which can dictate trends and design fashion garments without the opinion of the consumer.
There is, although, an importance of both leading and following. There must be a balance between
the push and the pull approaches within the demand chain management. Here is also were the
distinction between fashion innovation and commodity merchandise becomes essential. Fashion still
needs to innovate and inspire but in general the real turnover for many companies is based on basic
goods such as t-shirts and sweaters. (Jacobs and Stockert, 2004)
The fashion industry faces difficulties in the supply chain due to the fast changes in trends and the
unpredictable fashion consumer. Example of methods which are used by fashion companies today to
create an efficient supply chain is postponement and Information Technology.
Consumers today demand customized products delivered within a short period of time to an
affordable price. Some companies have applied a postponement approach to customize products but
at the same time kept a short and cost-effective production. In a postponement method, the process
of finalizing or differentiate a product is performed in the latest possible point of the supply chain.
The postponement method could give an increased possibility to cope with the variation in fast
changing markets, the customer’s orders are efficiently fulfilled and inventory levels can be kept low.
Benetton is a clothing company where the postponement strategy has been applied. Fabrics are
knitted out of uncoloured yarn, after this the sweaters are sewn and the last process is dying of the
garment according to customer orders and market demand. (Feitzinger and Lee)
Another example from the clothing industry is the Spanish company Zara and their soft information
system. Zara has applied an information system which allows the store managers to provide the head
office directly with sales data but also with what here is called soft information. This information
include opinions and thoughts that are collected from the customers in the store, regarding what
garments they miss, what they like or dislike and what they would like to see in the store. By doing
this the designers are updated of what trends are circulating among the consumers and what
direction the trends are going. Zara has, by doing this, developed an important link between supply
and demand and information is constantly pulled from the consumer. (www.123helpme.com)

3.2 Insight
The two words comprising the title of this report are, separated, not complicated words and
relatively easy to understand, but what does consumer insight really mean? Merlin Stone, Alison
Bond and Bryan Foss, authors of the book “Consumer Insight-How to use data and market research
to get closer to your customer” first of all separate the words insight and insights. The authors mean
that insights can be generated by any market research or customer database and are “flashes of
inspiration, or penetrating discoveries that can lead to specific opportunities”. The singular form of
the same word, insight, can be described as a clearer, deeper and more rooted knowledge about the
consumer. It is also important to emphasize the use of consumer and not customer when discussing
this sort of research.
11
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An insight can be made in any area within consumer relationship, including classic segmentation such
as age, gender, income, consumption patterns, how they buy, where they buy etc. It also include
more psychological terms such as lifestyle, what they think and feel and how their objectives, values
and strategies influence their behaviour and decision making. When looking for an insight, focus
should be set on the problem and underlying values rather than hold on to a particular procedure or
way of thinking. This further makes it important to use or create techniques suitable for the specific
issue instead of relying on established research methods. The French word “bricolage”6 was once
used by British researchers to describe the concept of consumer insight. Closer, a “bricoleur”, as a
researcher, would in this case “create things from scratch, resourcefully collecting information from a
variety of sources and putting it together in an innovative way”. (Vitale, 2006)
What makes consumer insight difficult is that the psychological terms mentioned above is not
necessarily clear or even known by the consumer itself and some behaviour are unconscious.
Consumer insight researches therefore, in many cases, aim to get under the skin of the consumers,
which explains the deeper approach. The challenge is to find hidden and unknown needs to fulfil.
Importance is pushed on addressing an issue from different angles and perspective, a 360-degree
look of the objective is usually mentioned in literature.
Consumer insight comprises much more than just collecting data. Data can be generated today by
several sources and methods. The key in using collected data is the ability to detect an insight and all
researches do not necessarily deliver an insight. Therefore planning a consumer insight approach
becomes an important part of the process.

3.3 Consumer Insight vs. Marketing Research
Instead of asking the consumers what they think about a new product or what they want, consumer
insight approaches aim to understand the consumers and what is driving them, and then deliver
solutions. While traditional marketing research usually describe what is, a consumer insight approach
further aim to understand why. The consumer insight program is designed to direct the future, not
documenting what has already happened. The concept pushes the importance of applying the result
to real business problems. Consumer insights also tend to highlight information collected by
intermediaries compared with conventional marketing research. For example; if a local
transportation service is to be investigated, the consumer insight concept will include additional
interviewing with bus drivers, parking lot attendants and the passenger service representatives who
give travel routing assistance over the phone, not only individual commuters. This will give different
perspectives on the question. Consumer insight includes a series of other principles compared with
conventional marketing research. For example; sociology and social psychology: how people form
and behave in groups, neuropsychology: how the brain works as a mechanism, semiotics and
linguistics: how we perceive signs and symbols in our surrounding and futurists: look at what lies
ahead. It also has to be kept in mind that insights can come from the atypical or the extreme user
instead of from the exemplary user which is more frequently studied. (Vitale, 2006)

3.4 Purpose
The purpose of the consumer insight concept is, in the long term to generate profit, higher return on
investment and to gain a competitive position. The aim of the concept has a wide capacity but

6
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generally it provides managers to make better decisions. The decisions can concern brand building,
new market entries, development of innovative products or price strategies as well as marketing
activities. A consumer insight can generate knowledge in all areas within a company depending of
the direction of the research. Consumer insight is about finding unconscious needs, the driving forces
behind them and then putting them in a context to solve a problem for the consumer. The aim is to
satisfy consumers and at the same time develop a competitive and successful business.
3.4.1 Marketing
The output of a marketing activity is customer satisfaction. Strategies and operations are built out of
shared beliefs and values around the core, which is the customer. The marketing concept is the
business philosophy whereas the marketing orientation can be seen as the implementation of this
concept. According to the business dictionary, market orientation is the try to recognize and meet
the consumers` stated or hidden needs (www.businessdictionary.com). According to Kotler, the
market orientation is affected by other influences outside the marketing department and every
individual within the organization is in turn affecting the value creation for the customer. The interfirm relationships are also expected to be developed positively if the marketing concept is guiding a
company’s behaviour. Common goals can provide the willingness of supply chain partners to work
more efficient, an approach that reaches beyond the barriers of the organization. According to
Jaworski and Kohli (1993), a company’s degree of marketing is positively related to the financial
performances (ROI and ROA). Positive relationships have also been found between market
orientation and sales growth and new product successes.
Relationship marketing is when a company builds relationship with customers or other companies in
the supply chain to acquire knowledge of their consumers. The exchange between customer and
company in a marketing activity can, according to Gundlach and Murphy (1993), be divided into two
types. Some transactional exchanges can be explained with a distinct beginning and ending, this is
usually a single, short-term exchange. Other exchanges are managed in a way to turn them into long
relationship transactions. A customer’s life cycle or process of exchange with a company or
organization is tracked over a continuous period of time. Relationship marketing involves close
relationship both internally and externally with other supply chain partners and could in turn help
the involved partners to achieve a higher level of customer satisfaction. These relationships are for
example partnerships, strategic alliances and joint venture. What many companies forget is to
involve the consumer as a member in these networks (Prahalad, Ramaswamy, 2000).
3.4.2 Brand building and product development
Consumer insight can be used to investigate the actual product as well as the surroundings of a
product or a service. It is commonly used for building and developing brands, or brand images. The
concept has a deeper and wider scope than the traditional market research concepts, involving the
behaviour and the mechanism of the human being in interaction with a product. One example is
Folgers Coffee; the company came up with ”Best Part Of Wakin’ Up” after a consumer insight told
them that coffee is to a great extent about waking up and we actually wake up to the smell of coffee
before we even get to taste it. The ability to brew the best coffee for our picky friends did not seem
to last. Another example is Oreo Cookies; they came to the insight that children love what they
automatically discover for themselves. In this case; the best way to eat an Oreo Cookie is to eat the
middle first. The company therefore claimed “Eat the middle first and save the chocolate cookie
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outside for last.” Ten millions Oreo eaters still think that it was their idea and they love when
advertising reminds them of their obvious genius. (www.thewisemarketer.com)
By finding an insight, a company is able to sell a product, or market a brand, in a believable way.
“Trying to sell the consumer on your views is seldom successful“ claims The Wise Marketer in
November 2005. Watching and observing the consumers and listening to their language turns a
researcher in the right direction to acquire an insight. A true insight is also able to deliver multiple
choices of concepts, not just one. When the concept is created and clearly stated, the product or the
marketing objects can be constructed. The insight could be a behaviour or action not related to the
actual product or brand but utilized to trigger specific emotions or associations in the consumers
mind.
The consumer insight concept is also used to develop new products and perhaps innovations. One of
the better examples is the vacuum cleaner Ergorapido, developed by the Swedish company
Electrolux AB, which is based on an extended consumer insight research. The consumer insight
concept is also a well developed business model within Electrolux, discussed later in this section.
Electrolux started to explore the driving forces behind the actions
of consumers and came to the conclusion that there are different
driving forces to one need. For example; everybody desires a clean
house, but why? Some people want good looking homes, some
want sterile homes and some want to protect or shield their
families. A study of 1,500 households was carried out. The
Electrolux insight team found out that people tend to clean a little
bit everyday instead of once a week and the existing handheld
vacuum cleaner was under powered, e too noisy, broke down too
often and had inadequate filter cleaning facilities. The consumer
price sensitivity was closely studied for this product and the
consumer insight later led to Ergorapido (shown in picture7), the
handheld vacuum cleaner which was launched in more than 40
countries and priced about 40 percent higher than conventional
handheld vacuum cleaners. The result strengthened the position of
Electrolux on the market.
Electrolux might be one of the world’s leading companies approaching consumer insight research
and 2008 over SEK 2 billion was invested in development of new products (Consumer Insight 2009,
AB Electrolux (publ), pdf). The company has developed a department called “Consumer Relation
Program”. This group assists in developing strategic plans in projects around the world. Until year
2000 Electrolux had, as all other companies sold products that they could produce and those
products which generated profit, products that they didn’t sell well were dropped. The company
then started to put the consumer in focus and fulfil their basic needs. (Andersson and Bergquist,

2006)
The product performance must meet the promises of the concept. If the product does not solve any
problem or support improvements to an already existing product it will not succeed. The product
7
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must be relevant to the target audience and follow the way they are thinking. In technology for
example, some researches mean that consumers, in general, do not change their behaviours to
follow technology, instead they tend to apply it when it suits into their lives and not too much effort
is expected from them. (www.ellendiresta.com). A brand identity, or a slogan, sometimes reaches far
beyond the core product of a company. The essential objective is to find the drivers which make the
consumer perform an action or experience an emotion. Sometimes it is more essential to view the
surrounding of a product or the actions before or after usage to gain insights.
3.4.3 What consumers want
When searching, investigating or purchasing a product or service, the consumer is influenced by a
range of different elements. These elements could be connected to the product itself or to
surrounded characteristics. Trying to understand how these characteristics are perceived is the job of
seeing a product or service through the eyes of the consumer, which is an important part of the
consumer insight concept.
It should be questioned how well the consumers know their own desires, wants and what is
influencing them in situations where choices are to be made. Even if the consumer insight concept
and consumer orientation seem to be all about asking the consumers what they want and what they
need it is also critical to use only this approach. Closely connected to the surroundings of the
product, discussed earlier in this report, is the influences and the unconscious affections which you
cannot ask the consumers about, because you will not get a correct or reliable answer. By analyzing
and investigating the influences on consumers purchase decisions, more successful marketing
strategies can be developed (Simonson, 1993). Examples of the influencing factors in a purchase
situation are the available alternatives, the timing and the quantity of purchase. The article “get
closer to your customers by understanding how they make choices” mean that one cannot assume
that the customer has well-defined preferences which in turn guide their purchase decisions. Instead
consumers construct their preferences in the point of sale for a specific purchase situation. For
example, it has been found that the addition of a less attractive product can increase the interest of a
second product, or the addition of a very expensive alternative can increase the choice of a middle
expensive product, which has before the addition ,been seen as a too expensive alternative.
Consumers’ choices are also influenced by unconscious and irrelevant characteristics, which the
consumer is not aware of before facing them. A survey was carried out to investigate the relevance
to a customer to make the wrong choice. Two products were offered, one high quality product, more
expensive, well-known brand and one lower quality product, less expensive of a less-known brand.
Half of the respondents were informed, before choosing, that they could realize if buying the more
expensive product that the quality was as good as the less expensive alternative and therefore they
made the wrong decision. Although if they chose the less expensive alternative they could later
realize that it was less durable than the expensive alternative of a more well-known brand. The other
half of the respondents was not informed at all before choosing. It turned out that the informed part
of the respondents chose the more expensive, well known brand, since they estimated that they
would feel more responsible for making the wrong choice if they chose the less-known brand. The
brand Kodak utilized this hidden influence in an add by asking their customers to anticipate how they
would feel if they chose a non-Kodak brand and the pictures did not turn out well.
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This shows that great influences hit the consumer at the point of sale, usually in the store and also
illustrates the difficulties to develop products which are going to compete with products, developed
by other brands. The product, isolated, has to be the best choice for the consumer but it also needs
the right characteristic to gain a competitive position in the retail store where it is compared with
other products. (Simonson and Itamar, 1993)

3.5 Methods
3.5.1 Applied ethnography
Ethnography is a qualitative research method used in social science. It is a holistic study that
researches a total view of cultures and people’s way of living. Ethnography can also be applied in the
consumer insight research. It can be used to get insight for the development of new products, for
improving existing products or for other marketing reasons. This method is especially usable in the
beginning of the development process.
Observing the consumers at home, utilizing products, analyzing the human and product relationship,
is a good way to find out how they actually use the product and how the product can be improved or
developed. The ethnographic method of observing and questioning can take place either in the
home, at the retailer store or at a set up testing site. The ultimate site to observe is in the user’s
natural environment where the behaviour and decisions comes natural for the customer, for
example at home or in the aisle of the store.
It’s important to get a holistic view of how the customer acts and why, to be able to analyze their
needs. People can have latent needs, that they do not even know exists, but these are brought forth
when observing consumers actions in real life situations. Although many consumer ideas are
unfeasible in real products they can work as inspiration and drive the development forward for the
design, marketing and research and development teams. It’s key to find the customers unarticulated
needs, desires and motivations.
Observational research is when the investigator only monitors users in their environment, without
asking any questions or commenting. The opposite way of doing ethnological research is participant
observation where the researcher both observes, takes part and ask questions about how things are
done, the investigator tries to join the test subject in its habits. (Ehn and Löfgren, 2009)

(www.keltonresearch.com)
3.5.2 In-depth interview
In-depth interviews is a qualitative method to deeply and thorough achieve insight in customers
wishes, feelings and to get their perspective. This is a discovery-oriented technique where
interviewer and respondent sit down one-to-one and discusses a certain topic. The questions should
be open-ended; this means that the question should be formulated in such a way that the
respondent has to give an elaborate answer and not just simply answer yes or no. There should be a
pre-planned question sheet, but deviations from these interrogatories are positive as long as they
concern the topic at hand. Follow-up questions, called probing, to the answers can also provide
useful information. The discussion should flow naturally with smooth transitions between questions.
The interview could be recorded through video or audio-tape to yield more accurate information.
The recording can later be transcribed, written as text, and analyzed. The interviewer needs to pay
attention both to answers and body language to get the precise picture of what is conveyed. The
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researcher should be a good listener, take notice to non-verbal behaviour, flexible, patience, open
minded and willing to release control over the conversation.
The first thing to do when arranging in-depth interviews is to really think about what the company
needs to know, have a clear purpose and compose the right questions. One must anticipate that the
interview can change direction and adapt accordingly.
The analysis is one of the most important parts, one has to look through and penetrate the
information to uncover themes, commonalities and patterns. Then utilizing the creativeness and
ideas of the customers’ thoughts and perception, and incorporate these with the innovative minds of
the product development team, or to whatever purpose the interviews where intended.
(www.keltonresearch.com)

3.6 Obstacles
There is a gap between a desired state of consumer management and reality (The Boston Consulting
group, 2009). How can consumer insight be made more effective? There is a large importance of
integration when applying a consumer insight concept. Greater involvement of the business and
management team, “give the insight team a seat at the table”. The consumer insight concept also
claims to have the best outcome when it is viewed as an entire, holistic business strategy, like being a
consumer driven company. Many companies today tend to describe themselves as consumer driven
but the meaning of that approach is more complex than the decision. The concept requires a longterm thinking and changes in the business organization.
To find insights, reflection of new or old data is required and mistakes and speculations need to be
permitted. A found insight also needs to be supported by additional research to define its validity.
Companies usually do not have resources for this due to deadlines and budgets. Time also has to be
given to re-process old or existing data and to work collaboratively with ideas. A clear difference has
to be set between an insight and a finding. The lack of understanding of what an insight is and the
lack of experience in finding them build barriers in a consumer insight process. Experienced and
skilled people in combination with a time consuming process equals a large amount of investments.
(www.incite.ws). A survey, carried out by the Boston Consulting Group (BCG) investigated the
meaning of being a consumer driven company. The background fact stated that the decision to be a
consumer centric company did not deliver the desired outcome. The research showed that there was
a lack of prioritization within many companies; people were more interested in tasks they felt
comfortable with such as profitability and the desire to win. This again points at the difficulties to see
the clear profitability of the consumer insight concept. Management also tended to feel overloaded
with data and rather prefer to be approached with clear statements and suggestions of what to do
next. “…what I really want is something that tells us our financial performance is X because the
consumer thinks and behaves like Y” a marketing vice president explains (The Boston Consulting
group, 2009).

3.7 Science of shopping
The science of shopping is a part of the consumer insight concept. Through observation of shoppers
in the store the aim is to understand how they think, feel, and act in the purchase moment. What
triggers and enables them to shop and how do they connect with signs, information and employees.
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It is a way for stores to realize how they should portray their goods, to whom and why, to be able to
increase and optimize sales.
Trackers are the person who observes the shoppers. The most ultimate tracker is someone that does
not have an agenda or a theory that they want to prove and that is not familiar with the overlaying
purpose of the observation. The best people for the job are someone that neatly and with great
patience record on the track sheet exactly everything the shopper does. This could for example be
what they touch, feel, look at, disregards and their route in the store. It has been discovered that the
most suitable people for the job as a tracker are individuals within the creative business such as
artists, actors, novelists and so on. As Paco Underhill mentions “they manage to see the forest, the
trees and everything in between”8. If the shopper knows that they are being watched there is no way
of knowing whether they are acting as they would in a normal situation, so the ultimate observation
is when the shopper is unaware of their follower. This is also the hardest thing for the tracker to
learn and can take a lot of time to practice, how to follow and observe without being noticed. One
trick is to stand on the side of the shopper and not behind them because then one will be perceived
as just another shopper. Another way to track how the shoppers act without them noticing is to
record their activities using cameras. It can for example be how they use a specific machine in the
shop or how they manage the doorway, all depending on what the objective of the observation is.
Since the science of shopping is a relatively new field of study new things are learnt about it all the
time as the research progresses. What is so interesting is that it is a science in constant change since
it revolves around humans in the society and that both humans and society constantly changes.
Successes within the science of shopping are very much accidental based. The shoppers are observed
for a specific purpose but totally different judgments can be taken, instead of the intended one, just
by accident. Through observation of the actions of shoppers the stores can with simple means and
small changes increase their sales significantly. For example through rearranging how and where
they hang the merchandise.
In a focus group, consumers are gathered to discuss what they want, feel and need, but there is a big
difference of being a consumer and a shopper, because a shopper has not bought anything yet and
therefore is yet not a consumer. To discover what the shopper want, feel and need it is essential to
observe them, because before they have bought anything they tend not to know exactly what they
require.
There are several measurements that can show how a shop is doing and working. The conversation
rate is the rate of how many people that enters the store and how many of them who actually buys
something. The conversation rate is a method that is widely used to evaluate store efficiency. The
higher the conversation rate the better, but one must always take into account what kind of
company it is. For dairy products the rate should be about 100 % but for a high end jewellery store a
conversation rate of one shopper in a hundred is a very good result. This measurement shows well
how the company functions where it really counts, inside the store. Interception rate is the
percentage of shoppers who come in contact with an employee. This is also an important
measurement of how well the store is working because the more occasions a customer encounters
an employee the greater is the average sales. Another crucial measurement is the waiting time.
Customers are not ready to wait for too long in a queue even though they might have taken a long
8

From the saying ”I cannot see the forest for all the trees”
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time in the store, the shopper can then abandon their goods and leave unsatisfied. Maybe the most
important thing for a company to understand is who their customer is and observation is a good way
of finding out who buys what. If a customer does not notice a product they will not buy it. The
capture rate is how much of the products on display a shopper really sees. Shoppers mostly sees the
products within a certain range that goes from slightly above eye level down to approximately knee
level.
Why do people decide to purchase goods? What can be the predominant factors that make a buy?
There are several considerations to take into account. Most unplanned purchases are a result of
touching, hearing, smelling or tasting something in the store. Humans are tactile and need to get a
sensation from the product to feel positive towards it. Shoppers want to compare items and they
want to spend time investigating and considering making them feel as if they made the right choice.
Studies show that the longer a customer stays in the shop the more that customer will buy. That is
why it is so important to make the experience a pleasant one so the customer wants to stay longer.
The shopping experience must be as easy-going and comfortable as possible for the customer. If the
shopping experience is not practical and goods are not easy to carry the customer will buy less.
Mirrors are a good way of making the shoppers slow down their pace and will thereby be able to see
more products laying in the vicinity. The store should be a dwelling that induces talking, so shoppers
can speak to each other or to friends; this inclines them to purchase more goods. People love to talk
about what they are going to shop and to compare items. It is also important that they get good
service and can talk to the employees; especially if they are regulars then they will want to feel
recognized and personally treated. Another obvious reason for unplanned purchases is bargains and
sales, but customers still need to see and feel the product properly or they will not buy it. Brand
loyalty and brand confidence, that the consumers know and trust the brands, are large factors of why
we buy certain items. Maybe the most compelling reason for the shopper to shop is possession, the
feeling of possessing something that will make you feel, be or seem to be a better, happier, more
good-looking and successful person. The customer wants to experience the product before buying it;
it might be so that it is the total concept that makes a purchase. (Underhill, 2008)
3.7.1 Female shopping behaviour
Females are becoming more like male shoppers than before. Women have more money to spend but
less patience and time to spend instead. Shopping can be a social activity where women venture into
the stores with friends just to socialize. When shopping, accompanied with a female friend, women
tend to buy more and they also stay longer in the shop. One buys to reinvent oneself to become a
better, prettier, happier and improved version of oneself, it is a transformational experience. This
also means that women demands a lot from the shopping environment. (Underhill, 2008)

4 Result
4.1 Observation & In-depth interview
4.1.1

Individual analysis

4.1.1.1 Profile A
The shopper has a merchandiser and marketing view on how a store should look like; her customer
behaviour is therefore impatient, critical and finicky. She focuses a lot on how the store looks and is
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very dependent on that the store should attract her into shopping. The products must be easily in
her reach for her to even bother picking them up. Design is vital to this person and it is definitely
more important than function. Brands like Nike and Adidas catches her attention and it is clear that
she is very brand focused. The brands give extra value to her apparel. Price is not the most essential
thing but it is still something she considers before trying garments on, she says that she does not care
about the price at all but a conclusion from the observation tells us otherwise. She says that she
worries how the clothes will perform but does not act as she really cares. This customer needs to be
inspired by the clothes, this is essential for her when it comes to buying decisions. She does not have
a finished thought of what she wants to buy, she has to be inspired by a spirited display for example
an exercising set on a mannequin. She seeks excitement and treats through queues, music, and
display windows. It seems as if she is a more spontaneous shopper and that design is more important
to this kind of customer. What other people thinks is crucial and therefore she strives to be
fashionable and stylish. Material is not the most significant factor. The material should fit with the
season and she says that she prefers cotton over synthetics since cotton is smoother to the feel and
synthetics smells bad when it gets wet from sweat. According to her actions a conclusion is that
anything that resembles cotton will, probably, also be adequate. Environmental friendly alternatives
are nothing she has considered and she feels that it is just a marketing trick and nothing she would
be very interested in. It seems as though she is not very interested in the products themselves more
the style and look of the shop as if she buys in on a lifestyle concept and
she has small knowledge of materials and exercising clothes. The
Priority list, Profile A
observation ends without purchase and the reason for this is that the
participant has a weak definition of what she is looking for. She has a
1 Design
need for something according to the category of product but does not
have a clear description of the product. It seems like she is missing the
2 Brand
thrill or inspiration in the store which could raise the lust to buy
3 Price
something. Therefore this shopper is described as highly influenced of the
environment and the emotions she achieves during the shopping route.
4 Fit
She is open for spontaneous purchases but needs the “fall in love”-feeling
to make a purchase decision. It could be questioned if she really has a
5 Material
need, she tends more to have a want for something and purchasing
6 Functionality
makes her happy due to the fact that she will own one more beautiful
garment.

4.1.1.2 Profile B
This shopper is very price sensitive. She really likes a Craft top because of the soft material but
discards it quickly when she sees the price. Sale signs and offerings alerts her attention easily and she
goes neatly through the mid season sales rack. Brands are not a big issue for her but she could be
brand loyal if she tries a brand in her price range and likes their quality. Shoes have major importance
to this customer and these products can be more expensive since she does not buy them as often
and she values high quality and fit for her shoes. Practical details are something she enjoys in the
garments as long as it doesn’t raise the price. The material should be thin and of synthetics, the
shopper has some knowledge when it comes to material. First she looks at the model and feels the
material and then she eyes the prize and this decides whether she will test the garment or not.
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Spontaneous shopping is mainly how she buys and this relates to that offerings and sales is her main
attraction in a store. When she goes shopping she does not have an idea of how the garment should
look in advance, she shops whatever is in the store, that she likes, and that have an attractive price.
Most important is to make a bargain. She is not very emotionally attached
to her sports clothes; she buys because she needs to. Her opinion is that it
Priority list, Profile B
is quite fun to buy sportswear but it is more fun to exercise. She claims
that she likes colours but during the observation she mostly considers
black garments. The exercising apparel should not feel anything, only be
there. The shopping end with no purchase and the reason for this is
summarized due to the fact that she could not make any relevant
bargaining well enough for to fulfil her evaluation. She does not seem to
have a need, more a wish to combine the achievement of functional
exercising garments with an affordable price and therefore experience a
winning situation. By continuously visiting the stores she is able to take
advantage and find the special offers. Her shopping behaviour can be
described as tactic. She did however find a pair of running shoes that she
wanted but they were out in her size.
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4.1.1.3 Profile C
This customer pays a great deal of attention to design and fit. Colours are fundamental and fun. Her
eyes are drawn to colourful tops but she prefers black bottoms. Since she uses several more tops
than trousers she likes to have black trousers so they can be combined with different colourful tops.
Matching garments together is vital. Synthetics are preferable to cotton since it is better for exercise,
she says, this means that she has some knowledge about materials but this knowledge mainly comes
from her beliefs and previous impressions. She describes synthetic material as shiny and crisp.
Considering different options and combinations makes this shopper thorough and it is important to
her that she ends up with something she really wants. Comparing in between shops is also a part of
her proceeding. Determination, style and thoroughness define her way of shopping. The inspiration
comes from other people, magazines and what she finds in the store. She seems to know what she
wants when she considers and checks out garments in the way that she knows her own personal
image. High emotional participation in her own buying decisions can be
seen, her emotions are positive and she enjoys shopping sportswear. Price
Priority list, Profile C
is not the most essential factor for a purchase, comfort and design is more
crucial. She is brand loyal in that sense that she enjoys good quality and
likes to buy something she knows will last and feel good. There is no
cognition about environmental friendly exercising clothes and she gets
puzzled by the question and would not know how that kind of garment
would look like. The shopping resulted in the purchases of one pair of
tights, two tank tops, one sports bra and three pair of socks. The main
reasons for her buying decisions are design and colours, closely followed
by comfort. She seemed satisfied with what she found and it also matched
her previous description of desired garments. The buying decision was
made after comparison and evaluation of combinations and matching
possibilities. She also mentioned details, such as accent colours, seams
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and zippers as reasons for liking the garments. She ended up with a quite large span of garments to
choose from and she did not often discard garments due to the fit, rather the comfort, for example
she tried on a white tank top in cotton which was too stiff and she would not buy it even if she liked
the design and the colour. When it comes to garment with lower visible attributes, such as the sports
bra, she becomes more price sensitive. This shopper is willing to pay for style and beauty in first case
and she can be described as an open shopper.
4.1.1.4 Profile D
This shopper if fast and knows what she wants and what she is looking for, she does not spend too
much time searching. Compromises is not an option, she would rather go home empty handed than
buy something else. It feels as though the shopping is just something she has to get done, the
searching process is rather negative. The emotional print she leaves is hopelessness and negativity in
the seeking procedure, but she is also determined and focused. This customer buys for needs not
pleasure. What kind of material there are in the clothes is not very important as long as it feels good
and soft, she does not like so called sleekly material. She is not so
knowledgeable about materials and their purposes, she follows her
Priority list, Profile D
emotions. She says that she does not care much about the design but
during the observation it was clear that she wants it to be a certain style,
1 Fit
although it might not be the most fashionable cuts but more a cool and
laid back look. The fit is highly critical and price is something she considers
2 Functionality
last. Brands are not a big issue for this person, she will primarily buy the
3 Material
style and fit that she likes and brands seem to be associated to different
styles. Environmental friendly alternatives is something she has searched
4 Design
for but not found much, she is very interested in this kind of sports
5 Brand
garments. The shopping ends with no purchase. She is quite determined
with what she is looking for and ends up with no garment mostly due to
6 Price
comfort. Even if she finds the right garment according to design, style and
material, she acts reasonably and refuses purchase.
4.1.1.5 Profile E
The shopper is price sensitive and has a clear design focus. Colour is essential and the design and fit is
important for the customers comfort, both in touch and emotion. She is an emotional shopper that
cares about how other people think but most importantly that she feels nice and comfortable in the
garments. The searching process is emotional and can be both positive and negative from time to
time. She likes functions but the comfort and design are more vital for a purchase. When sales
personnel suggest other options she is open and willing to try different things. The sportswear should
match with what she has at home and she likes to compare garments with different designs, fit and
functions as long as they are in her price range. The importance of the price factor can be due to that
she is a student. She seems to have a desire to be more involved in her buying situations or to be
able to wear more fashionable or diverse styles, but her financial situation hinders her, she prefers to
spend her money on other products. The shopper has some knowledge about materials and feels
that synthetics are what she wants for exercising. Sportswear is something she buys when she needs
new ones or as motivation to exercise. This customer is not brand focused though she is probably
brand loyal if there is something she likes. She has not considered environmental friendly sportswear
because she has never seen any and she believes that they would be expensive. She found the
garment which she had desired to buy and which she also was able to describe clear, she discarded
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this garment since she thought that “it does not feel like me”. She concluded that she would feel
uncomfortable in a garment that did not suit her style. The garment had
previously been spotted on
Priority list, Profile E
other people and she felt it would be suitable for a specific activity. The
1 Price
shopping results in the purchase of one long sleeved sweater. Her
purchase does not consort with her previous description and she is
2 Fit
influenced by alternatives in the store. Her buying decision is based on
comfort and fit in combination with a beneficial price. She ends up with
3 Design
few alternatives to choose from since she usually discards the garments
4 Material
due to fit. She chooses a comfortable fit before colours and designs that
she finds attractive. However she explains some disadvantages of the
5 Functionality
garment, such as no pockets and a boring colour, but decides to buy it
anyway, showing a “good-enough” attitude.
6 Brand
4.1.1.6 Profile F
Design is the most important factor for this customer. After a long time of
searching for exercising clothes with colours that suit her she has become tired and fed-up with how
the sports garments look today. These bright colours with neon touch is nothing for this shopper, she
wants rich colours in darker tones and this is also what catches her attention in the stores. If she
would find a garment with the right colour she would buy it even if she does not need it. If she does
not find the colour she wants she will compromise with black, in this case the function and price will
become more important. The exercising clothes should match her own personal style which is not
very “sporty”; she wants functional garments without the sporty touch. The style should not be
outdated but fun and fashionable. She has insight when it comes to materials and functions. She is an
emotional shopper that can be impulsive and set aside her better knowledge about function and
good materials for a great design. The consideration between design and function makes her
perplexed. If there is no design and colour to her liking she will detach her emotions and buy because
of need. Essential to her behaviour is that she knows what she does not want rather than knows
what she wants. This shopper is brand interested and brand loyal though
brands are not her main focus. The shopping results in no purchase. The
Priority list, Profile F
main issue for this shopper is the colours which show a high degree of
1 Design
taking aesthetical aspects into account. She has an obvious need but does
not want to feel uncomfortable by wearing a colour that she feels do not
suit her. Even if she perceives a need for a garment, she tend to be forced
to buy something based on a want, when she finds something that she
really likes, which do not happen very often, she has to take advantage of
that opportunity. Her needs are instead satisfied with the “safe card”,
black. Due to this, she gets more alternatives and price could then be the
final decision factor since it is after all just a black top. The effort and the
time she is willing to spend on finding the right garment are highly limited.
The shopping end with no purchase due to the fact that she could not find
anything that matched her style.

2

Fit

3

Material

4

Brand

5

Functionality

6

Price

4.1.1.7 Profile G
Design, comfort and prize have to be combined to reveal the best garment for this shopper.
Shopping is something that can be fun but should not take too much of her time and effort. Colours
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are something she enjoys but they should be a bit blend so she will not stand out too much. She does
not have to have the cheapest garments but it should on the other hand not cost too much because
exercising clothes is not that important to her. She prefers regular clothes that work well, fit and
comfort are her number one aspects to consider in a purchase. She has some knowledge about
materials; she prefers to exercise in synthetics because of the moist transportation. She considers
quality as an important factor, often referring to previous experience. Practical, simple and nicelooking apparel is what this customer likes. She wants to be comfortable both in comfort and in
appearance. Matching with the sportswear she already has is something she thinks about during the
searching process. She wants to look sleek, clean and nice but without having to bother too much.
She claims that she enjoys shopping and could buy without limits if she
had the finances, although
she can be described as quite passive during the observation. She has
tendencies to be brand loyal but not very brand focused; she has a “you
get what you pay for” attitude. The shopping route results in a turquoise
tank top. Essential for this purchase was the fit in combination with a
good price. However these aspects are still a result of her attraction to the
garment which she actually tried on even though it was not available in
her size. On the other hand, she had been looking at the same tank top in
the previous store, but did not like the colour. This gives an indication of
an interest and importance of the fit and the model. She commented on
the turquoise colour as it was not perfect now but when she gets a tan it
will probably look better. This means that she chose the top based on the
model and fit and then considered the “best available” colour, the colour
was “good
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enough”.
4.1.1.8 Profile H
Lifestyle and function are essential to this shopper. She looks for cool design with fun and functional
details. A need has developed while she has been exercising and she hunts the shop for special items.
Personal style is important in her purchase decisions and she knows what she wants when she sees
it. Crucial is to find the piece with the right function and she compares similar bottoms to each other
to get it right. Adidas and Nike are some brands she mentions and one can easily understand that she
is both brand focused and brand loyal. Design and function are even more important than brand
though one can suspect that the design relates to which brand she likes. Brands inspire her and she
can look at the collections in advance on the Internet, she is also inspired of what is available in the
stores. Openness, evaluation and determination define her way of shopping. She is also immensely
positive and willing to put time into her shopping to get it right. It is clear both in the observation and
interview that she enjoys shopping and put great effort into finding the right, or a good-looking,
garment. When she has an idea of what she wants she can get tunnel vision but she also tries on
similar garments, although nothing too far off from what she has in mind. What other people think is
important but not as vital as how she feels in the garment and what expression the outfit sends.
Materials does not interest her much, she goes for the comfortable and soft garments in cotton. She
has faith in the brands and the store that the materials in the sportswear are made for exercising.
Price is not essential but can of course not be too high; the apparel must be compared to how much
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she wants it and how much it cost. Her shopping trip results in two pair of
shorts. She makes her final decision based on comfort and function even
if the screening process is decided by aesthetical elements. The decision is
made after comparison of the alternatives and evaluation of the
functional aspects, related to comfort and mobility. The purchase is based
on a need she has detected during a specific activity.

Priority list, Profile H
1

Design

2

Brand

3

Fit

4

Functionality

5 Material
4.1.1.9 Profile I
This shopper buys on hunches and needs. The material and the
6 Price
functionality are two essential factors for her purchase decisions. Now she
needs new pants and they should be slim-fit because she has realized the
benefits this function brings to her exercise. The customer is price sensitive even though she claims
that fit and function is more important. She looks at the price tag early but can still try the garment
on unless it is very expensive. It is not trends and fashion that drives her but a need for something
new because the old apparel is worn out. Sales, campaigns can make her do spontaneous purchases
but otherwise she shops sportswear when she needs them. Her shopping
behaviour is defined by quick evaluation, impatience and divertissement. It
Priority list, Profile I
is fun to shop but it should not be too difficult or take too much of her
1 Price
time. She likes nice looking clothes and colours but she primarily purchase
black clothes in the end because they make her feel slimmer and more
2 Fit
comfortable. This customer is brand loyal but she is not brand focused.
When she finds a brand she likes and feels that they have good quality she
3 Functionality
will buy from them again. The shopping route results in no purchase. The
4 Design
customer does not seem to have an actual strong need for something, she
can somewhat be compared to profile B and probably did not find anything
5 Material
because she did not run into a good deal. She visits the stores quite
frequently, for different purposes, and her purchase decisions seem to be
6 Brand
determined sporadically and depend on the actual situations and the
inspiration she receives.
4.1.1.10 Profile J
This shopper has a colourful look and would like her training outfit to be
colourful as well. She is an unorganized shopper that overviews everything
in the store in a meticulous manner. Her shopping behaviour is defined by
carefully searching and insecure feelings but she still seem to know what
she likes when it comes to the aesthetics. She seems to have mixed
feelings towards shopping, both anxiety and diversion. The apparel has to
look nice and sporty and price is also an issue in purchase decisions. Focus
lays on details and she analyzes garments according to seams and other
functional details such as cuffs and aesthetical attributes. Known brands
are something she likes to buy but she is not bound to buy them, she can
easily be attracted to the design and price of unknown brands. Special
offers and sales catch her attention. During the observation one can notice

Priority list, Profile J
1

Design

2

Price

3

Fit

4

Functionality

5

Brand

6

Material
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that she is fonder of regular looking exercising clothes rather than sporty looking clothes, she is more
into the street wear style. What other people at the gym are wearing and street wear inspires her to
what she wants to buy. She knows a little bit about materials but does not seem to care much, other
factors are more vital. She can further be described as a curious and open shopper. The shopping
results in no purchase. The consumer seems to desire control and an overview of the offers available.
For this occasion, she is performing a research process to become updated since her knowledge of
exercising garments is not that good.
4.1.2 Summary analysis
The overall feelings and emotions associated to shopping sportswear are explained, by the
participants themselves, as positive. They say that they like shopping but it is hard to tell if they
separate the shopping experience with shopping regular every-day merchandise, since they tend to
explain that “buying is fun” and “I could buy unlimited amount of stuff…”. However during the
observations, they can be described as passive to middle passive. Passive in this sense means that
they do not show an obvious excitement or curiosity or spontaneously goes and looks for other
products in the store. In general they do not explain that they usually go and look for exercising
garments when they do their regular shopping, this is usually done when they feel a need for
something. At the same time, not many explain the shopping as boring or problematic and they do
not seem to hesitate to visit sport retailers. Comparison and evaluation is usually made in the store,
where they always try the garments on. They do not usually return purchased garments according to
themselves.
It is further concluded that most of the participants are going to the sport retailers because they
have a need for something, this is also strengthened by the observation. No one makes a
spontaneous purchase and few look at other products than they intended to buy. The need is usually
generated by lack of garments in terms of worn out alternatives or functional attributes for a specific
activity. Some of the participants also mention, later on, that it is a comfortable feeling to buy new
garments in the beginning of a season and those new garments give them an extra push to go to the
gym. New sportswear can function as an inspiration and motivation to visit the gym. The need to
update their wardrobes is driven by a fresh, motivational or missing aspect rather than a fashionable
and trendy desire.
The time they spend in the store can also be described as relatively short. About half of the
participants literally explain that they do not want to spend too much time on the shopping route. A
majority of them are also stuck in their way of scanning the store, they do not put much effort in
examine the available offers and few of them take an extra check if they overlooked any desired
garments. They tend to lose focus and motivation if the merchandise is not categorized and sorted in
a good way, to easily get an overview. They ask the sales people for help to a limited extent. In the
interviews, they explain that they only ask for sizes that are not available in the store, but during the
observations they show a weak tendency of doing this, even for garments they have decided to try
on. Some of them ask for additional sizes but further comments that they would not have done it if
they were not being observed. This behaviour shows an impatient attitude and a passive approach.
They tend to scan and then quick decide if there is anything they are interested in, this means that
one of the factors they are able to catch during this short time is the colours. Colours are something
that they say catches their attention, this is also confirmed during the observations, where they
usually touch and look at colourful garments. The colour is at the same time a sensitive topic. The
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participants explain before the observation that they prefer colours and say that black is boring. The
overall and expected perception is that women tend to wear black bottoms and more colourful tops.
When confronted with the idea of a pair of coloured pants they hesitate and explain it as “too much”
and they do not want to “show too much” or “stick out from the crowd”. This however complies with
the traditional style of wearing regular clothes for example jeans and more variations for t-shirts or
sweaters. Colours are also a highly personal involvement and are a deciding factor for aesthetical
comfort. The choice of black garments vary between the participants, one of them chooses black
because she feels slimmer in this colour compared to others, another one always end up with black
according to “the safe card” and that it matches everything, a third person usually buy black
garments because she is unsatisfied with the uniform offers on the market and black is the most
neutral colour.
The knowledge about material is considered as medium to low. Some of the participants explain that
they prefer synthetic materials before the observations and they seem to know that synthetic is the
recommended material for exercising. However during the observation, four people out of six, which
earlier explained that they prefer synthetics, show interest in cotton garments, some of them even
try these garments on, with the most common reason that they find something which is aesthetical
attractive. It seems that they have experienced the feeling of getting wet in cotton garments.
Synthetic materials are described as “crispy”, “shiny” and “flaggy” while cotton is described as soft.
The way they want to feel when wearing a sport garment is, in first case associated to aesthetical
aspects, like “good looking” and handsome. They also want to achieve a feeling of freedom and
mobility; they do not want to feel that the garment is there.
There is a variety in definition and desire of personal comfort in terms of aesthetical aspects. Some
participants have a well determined style which they try to achieve. They can give quite detailed
descriptions of the style they are looking for and know what attributes they require. Meanwhile
some of them are not that personally involved in the choice of garments, they rather describe their
shopping as a need. Dissatisfaction in stores and in a purchase situation is usually connected to
colours or fit and a “good” fit usually described as lose and fluffy rather than tight. Short tops are
considered as undesired but too long tops are discarded, as well, before testing.
Most of the participants are unaffected of other people’s opinions and they usually go shopping on
their own, they do not ask the sales personnel for advice in fit and colour, which points at a
deterministic approach and self awareness of what they like and what they feel comfortable in.
The participants cannot be described as price sensitive. They explain that the price is not the most
critical aspect if they find something that attracts them. However they tend to check the price quite
early in the process but they seem to not consider and evaluate the price until later on, for example
after they try the garment on. Even if they check the price early, they tend to sometimes forget
about it and check again. Sales racks and special offers do not generally catch their attention. Two
participants can be considered as price oriented and check the sales offers in the stores, the only
connection which can be made between these two is the age, both of them are above 45 and have
children. However the quantity of the research is too small to draw any conclusions out of this
observation. Price can be seen as a driver or as a determinant for a purchase. For example one of the
participants, who otherwise are described as not being price sensitive, explains that her last purchase
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was two tank tops which she bought because they were cheap. She continues that she would just
have bought one of them if they would not have been not on sale.
The association to environmental friendly alternatives is not made by the participants and many of
them explain that they “have never thought of it”. However the majority of them seem to have a
concern, or a concern to a limited extent, for this question. They declare that they have an
environmental thinking in general and comment that they are aware of more environmental friendly
garments coming up for regular clothes, they mention for example organic cotton in basic tops. All of
them agree that they are not willing to compromise when it comes to the design and the look of the
garment, “it must still look good”. However they claim that they are willing to pay, a somewhat
higher price for a more environmental friendly garment.
The brand knowledge can be described as high among the participants. In more detail, they have
knowledge about brands and they can easily mention brands that they like. A positive explanation of
a brand is usually based on quality and style. They also have quite clear opinions about different
brands. At the other hand they claim and the observations, in most cases, confirm that they are not
brand focused. This means that they are not driven by brands in the store and do not buy brands just
for the sake of having a branded good. They explain in the interview that the brand is not of great
importance. Brand loyalty, meaning that they prefer to purchase a specific brand because they have
faith in the brands quality can be described as medium. Even if they have clear preferences and
opinions about certain brands, other factors, such as colours and fits, seem to influence them while
shopping. They explain that it is usually not a determinant factor for a purchase; instead they seem
to have it in mind if they would come to a final decision situation where they are faced with two
equal products.
Four of the ten observations resulted in purchases. The common elements for the participants, which
can be seen as decisive factors for a buying decision, are comfort and fit. Even if they have made a
selection out of a few garments according to visual and aesthetical concerns they tend to value
personal comfort before a beautiful garment.
The reasons for not purchasing anything varies more, two of the participants are price sensitive and
did not buy or try anything on. Another one has weak knowledge about sport garments and was
more performing a screening process. The fourth one refused purchase according to functional
comfort. The participants who bought or did not buy anything according to comfort and function can
also be described as those who had the strongest need for a product.
According to compromising, conclusions are hard to draw. Most of the participants claim that they
do not usually compromise; they rather walk from the store with empty hands. The degree of
compromising is of course related to the degree of needs, if they urgently need something, they are
naturally more willing to compromise.
The participants can be divided into either open shoppers or selective shoppers, both behaviours
have been observed. The open consumers do not reflect much over their purchases and they have
difficulties to explain their styles and their relations to exercising garments. The descriptions of their
desired products were also somewhat more unclear. The driver for this group is the excitement and
curiosity of the available offers; they have a “good-enough” attitude. The other part, the selective
ones, showed a focused behaviour and they could easily describe their styles and were determined in
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their way of shopping. A connection of how much the participants exercise and how selective they
were as shoppers can be seen, the selective shopper exercise more often than the open shopper. No
relation is seen between the decision to buy something or the degree of need for these two groups,
which means that the degree of need does not affect this behaviour. The drivers for the selective
group are garments which fit into their lifestyles and they seem to have a closer relation to their
garments and they show more emotional involvement during the interview.
4.1.2.1 Summarized priority list
The summarized priority list for the participants, based on the observation and the interview is
presented below.
Parameters

1

2

3

4

5

6

Material

0

2

3

1

3

1

Fit

2

4

3

1

0

0

Price

3

1

2

0

1

3

Brand

0

2

0

2

2

4

Design

5

0

1

2

2

0

Function

0

1

1

4

2

2

The priority lists from each participant has been summarized in this table and transferred into the
graph below.

6

Number of persons

5
Material

4

Fit
3

Price
Brand

2

Design
Function

1
0
1

2

3

4

5

6
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Summarized priority list
1
Design
2
Fit
3
Price
4
Material
5
Function
6
Brand

Mean value
2.6
2.7
3.4
3.8
4.3
4.6

In the graph it becomes clear that it is not easy to evaluate a fixed priority list since the participants
have had different views on what is most important in a purchase decision. To get the correct list the
mean value had to be counted. The mean values for the different parameters is quite narrow, none
of them is number one or number six, and the difference between design and fit is only one tenth so
they are almost equally vital.
It is difficult to evaluate the prioritizing order for the participants since the prior process can be
divided into two phases. The consumers tend to perform one scanning process to get an overview of
the available offers. This process is naturally based on colours and other aesthetical factors or special
price offers. Later on, usually after trying garments on, another prior is made if a purchase is
considered. This prior is based on comfort, fit and design. However, the participants claim that they
are willing to try garments on which they do not find as attractive though the fit seems good. This
means that also a “good” fit could pass the screening process. It can also be concluded that a “good”
material could pass this process since they tend to touch garments.

4.2 Questionnaire
A conventional survey has been done to evaluate how women think that they perpetrate their
shopping. This is a way to figure out how the market research methods differ from each other. Will
the result and analysis from the conventional paper survey end up with the same result as the
consumer insight research? The questions have been composed to fit the question formulation of the
consumer insight, both the observation and interview. Issues about how people shop and why has
been put together to receive the information needed. 110 respondents have taken part in the
survey. The questionnaire was sent out on the University of Borås e-mail and posted on three pages
on facebook. The result and analysis can be studied below and continues with a comparison between
the consumer insight analysis and the questionnaire.
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4.2.1

Age of respondents:

Age

Age:
Under 20

Below 20

20-25

2
1%

20-25

72

26-30

33

31-35

1

36-40

2

26-30

2%

31-35

36-40

2%

30%

65%

There are a great many of the respondents in between the age of 20-25. The probable causes to this
fact are that the survey was sent out at the University of Borås and posted on the Internet
community facebook. The questionnaire was distributed on the gym facebook pages, Onyx9 and
Studio Aktiv10; it was also displayed on the consumer insight facebook page11 that was designed for
this project.
4.2.2

Occupation of respondents:

Occupation
Student

79

Employed

18

Student and employed part time

11

Other

2

9

http://www.facebook.com/group.php?gid=110851478953384&ref=search&sid=W_kiWLZAeXL33HrjkGrvQQ.26
41381135..1
10
http://www.facebook.com/group.php?gid=7093790046&ref=search&sid=dbM2xuQxsCqpFfsoOexdw.2673772675..1
11
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=109128285785019
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Occupation
Student

Employed

Student and employed part time

Other

2%
10%
16%

72%

Since most of the respondents were in the ages of 20-25, it can be assumed that they are students. In
the occupation chart it becomes clear that this is correct. Some of the students also work part-time.
4.2.3

Factors for purchase decision

Question: Which are the most important factors when you decide to purchase exercising clothes?
Rank the parameters from 1 to 5, where 1=most important & 5=least important
Parameters

1

2

3

4

5

Material

19

31

26

26

7

Fit

46

27

7

14

18

Price

16

23

35

26

11

Brand

19

13

10

18

50

Design

11

31

38

21

10
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60

Number of persons

50

40
Material
Fit

30

Price
Brand
20

Design

10

0
1

2

3

4

5

When examining the result in the chart a priority list can be made and conclusions can be drawn
according to the information received. According to the chart and survey the priority list of most
important to least important factors when purchase decisions are made should look like this:

Priority list, survey

Mean value

1

Fit

2.43

2

Material

2.71

3

Design

2.92

4

Price

3.00

5

Brand

3.61

When looking at the graph as a whole and at the mean value it is apparent that material, design and
price are quite equal between numbers two to four, especially design and price. Fit is very crucial for
a purchase to go through, its highest score are number one and two and it has the lowest mean
value. The brand issue split our respondents in two groups, the biggest group feel that the brand is
the least important to make them buy sports garments and this shows as it has the highest mean
value but the other smaller group feels that it is the most important issue to make them buy a
product, without this group the mean value would have been much higher.
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4.2.4

Choice of material

Question: What is most important when you evaluate and choose the material? Rank the parameters
from 1 to 4, where 1=most important and 4=least important.
Parameters

1

2

3

4

Soft & comfortable

42

41

14

18

Good for moist
transportation

36

35

19

16

Thin and light

16

24

32

38

Good stretching capabilities

14

32

35

24

45
40

The material is/has:

Number of persons

35
30
Soft & comfortable

25

Good for moist transportation
20

Thin and light

15

Good stretching capabilities

10
5
0
1

2

3

4

To figure out how shoppers think when it comes to material, they got the task to rate four factors
that can be essential to exercising garments. From the graph and table it can be seen that the
materials most significant features should be “soft and comfortable” and “good for moist
transportation”. A priority list where made and the outcome can be viewed on the next page.
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Priority list, material properties

4.2.5

1

Soft & comfortable

2

Good for moist
transportation

3

Good stretching capabilities

4

Thin & light

Shopping with or without company

Question: Which option is most suited to how you shop?
I prefer to go shopping on my own

64

I like to have company when I go shopping

15

If I have company or not depends on the
occasion

26

I bring someone for advice on taste

6

70
60
50
40
30
20
10
0
On my own

With company

It depends

Advice on taste

Most of our respondents go shopping for sportswear on their own. Quite many has answered that it
depends on the occasion, which means that they sometimes go alone and sometimes brings
company.
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4.2.6

Reason for refusing a purchase

Question: What is the most probable cause to why you choose not to purchase an exercising
garment?
Wrong fit

74

Wrong design

21

To expensive

73

Wrong material

26

Unknown brand

3

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Wrong fit

Wrong
design

Too
expensive

Wrong
material

Unknown
brand

To turn the first question around the participants were asked to, from five set variables, enter why
they would not purchase a garment. This is the result of the query:
List of causes for a
declined purchase
1

Wrong fit

2

Too expensive

3

Wrong material

4

Wrong design

5

Unknown brand
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The result was that the most common cause was the wrong fit, which complies with the priority list
of factors for purchase decisions on page 34. The second cause for declined purchase is, on the other
hand, the price, which does not comply with priority list of factors for purchase, where the price was
rated as number four after material and design. This result is contradictive to the result in the
question about factors for purchase decisions.
4.2.7

Amount of garments

Question: Which option is most suited to how you shop?
I purchase solitary garments continuously

48

I purchase several garments at the same
time, more seldom

18

It vary between the options above

45

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
I purchase solitary
garments
continously

I purchase several It vary between the
garments at the
options above
same time, more
seldom

Most people buy one garment at a time. It could be because of low cash-flow or that they are in need
for something in particular. This also concludes that they do not mainly buy sets of matching
clothing. The customers try to match the new garment with whatever they already posses. Further
this could be one of the reasons why black bottoms are so popular, because they are easier to be
compatible in style.
4.2.8

Usage of garments

Question: Which option is most suited to how you shop?
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It is an advantage if the garments can be used
on my leisure time

20

I choose garments specifically for workout

65

It vary between the options above

24

It is an advantage if the garments can be used on my leasiure time
I choose garments specifically for workout
It vary between the options above

22%

18%

60%

When shoppers purchase exercising garments they mainly think about the activity which the apparel
is supposed to be used for. Some like to combine their exercising clothes with their leisure wear and
use the sportswear at other activities than exercising. For the most part sportswear is set apart from
other clothing. Some respondents claims that it varies, a conclusion is that this could be due to that
people might wear more expensive sports clothes in their daily life for example ski jackets and
sneakers, while they use their running trousers only for jogging.
4.2.9

Cotton VS synthetics

Question: Which material is most of your exercising apparel made of?
Cotton

24

Synthetics

71

Cotton and
Synthetics

10
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Cotton

Synthetics

Cotton and synthetics

9%

26%

65%

One can easily tell from the chart that most of the respondents in the survey use exercising garments
made out of synthetic materials. Cotton is also used either solitary or with both synthetics and
cotton. An open question asking why they prefer a specific fibre where asked and the result can be
seen below.
4.2.10 Open-end question about material
Question: Why do you choose to exercise in cotton or synthetic?
Reasons for exercising in synthetics according to better moist transportation

48

Other reasons for exercising in synthetics

23

Reasons for exercising in cotton according to the comfortable feeling in contact with the skin

19

Other reasons for exercising in cotton

10
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Reasons for exercsing in
synthetics according to
better moist
transportation

10%

Other reasons for
exercising in synthetics

19%
48%

Reasons for exercising in
cotton according to the
comfortable feeling in
contact with the skin
23%

Other reasons for
exercising in cotton

This question has been analyzed in a quantitative manner and the result is summarized below. A
majority of the respondents claim that most part of their exercising garments are made out of
synthetic. The most common reason for this is the sweat transportation capacity of the material.
They feel that synthetic is more breathable, it dries quicker and therefore it does not make you feel
as cold when the exercising is over. Even if this is the perceived reason, concluded from the
respondents, many of them choose to, instead explaining the negative characteristics about cotton.
For example they write “I exercise in synthetics because cotton absorbs the sweat and becomes wet”
instead of writing “I exercise in synthetics because it transports the moisture away from the body
and does not make me feel that wet”. The negative consequence of cotton seems more highlighted
and memorized than the good properties about synthetic for exercising. Maybe the perceived
negative feeling of cotton during exercising is much more obvious than the perceived sweat
transportation of synthetic. Parallels can be drawn to the fact that people tend to more easily explain
what they do not like rather than what they like. A few respondents give the comment that they
although think that cotton is more soft and comfortable but they choose synthetics due to moisture
transportation.
A majority of the respondents exercising in cotton do this because of the soft and comfortable
feeling of this fibre against the skin. A few of them thinks that cotton has a cooling effect, a few also
thinks that cotton is more breathable than synthetics. Some respondents say that they do not know
or they have never done an active choice according to the material.

4.3 Gym observation
The gym observations have been performed out of two aspects; brand loyalty and material choice.
The method is a non-participating observation and the participants have been observed at the gym,
in their natural environment, unconscious about the fact that they have been observed.
4.3.1 Brand loyalty
The brand loyalty is, according to the observation, extremely low. In total 61 women have been
observed and only 10 out of these people were wearing the same brand on top and bottom. This
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translates to that 16.4 % where wearing the same brand at their exercising top and trousers and 84.6
% of the women wore diverse brands on top and bottom. Few of the people wearing the same brand
on top and bottom were wearing the two items as a set, meaning that top and bottom obviously
matched, more than being of the same brand. Many people have also been seen, wearing an
unidentifiable top or bottom. However these people are not included in the observation but further
strengthen the perception that women are buying and wearing sport garments from a variety of
brands and maybe retailers, meaning not only sport focused retailers.
The same brand at top and bottom
Different brands on top and bottom
Total observed

10
51
61

16%
The same brand at
top and bottom
Diffrent brands on
top and bottom
84%

4.3.2

Material choice

Activity/Occasion

Spinning
Spinning
Spinning
Dance
Body pump
Body combat
Spinning
Body combat
Body pump
Spinning
Body pump
Body combat
Spinning
Spinning
Total

Total
observed

Cotton/Mixture

Synthetics

21
11
8
11
16
31
12
38
10
6
6
34
17
11
232

17
10
5
8
14
27
10
36
10
4
6
29
16
9
201

4
1
3
3
2
4
2
2
0
2
0
5
1
2
31
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Synthetics
13%

Cotton/Mixture
87%

Material choice can be described as extremely diversified. In total 232 women have been observed
and 31 out of these were exercising in synthetic. Approximately 13.4 % exercise in synthetics
garments and 86.6 % of the women exercise in cotton or a cotton blend garment. This means that an
astonishingly amount of people who work out in cotton fabrics. Also for this observation, it can be
concluded that women purchase sport garments from a wide range of retailers since an obvious
brand cannot be seen on these garments and they tend not to have the typical sport appearance
which can easily be recognized from the sport retailers. Another explanation can be that many
women use their worn out leisure wear for exercising.

4.4 Caparisoned Analysis
For doing a comparison between the results, generated by two separated methods, it must strictly be
kept in mind that the amount of respondents highly differentiates. The result from the observations
and the in-depth interviews is also based on a subjective perception from the researchers whereas
the result from the questionnaire is the opinion from the respondents themselves.
4.4.1 Choice of material
The materials used for exercising is both synthetic and cotton. The respondents and the participants
are for the most part aware that synthetic is the recommended material for exercising. The most
common reason for rejecting synthetic is that the material is perceived to have an unpleasant feeling
in contact with skin. Some comments noted, both in the observations and in the questionnaire, are
that people describe cotton as more breathable and airy. The choice of material can however be
prioritized lower to clear the way for aesthetical aspects, such as design and fit, a result from the
observations. The majority of the respondents claim that most of their exercising garments are made
of synthetics; they motivate this with the good sweat transportation. This result is contradictive to
the gym observation, where the majority of people seem to exercise in cotton. It could be possible
that the respondents in the questionnaire want to give the “right” answer when faced with the
question. On the other hand only one gym has been observed for this parameter. It is also noted
from the questionnaire that the material depends on the type of activity.
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4.4.2 Shopping with or without company
Shopping for sportswear seems to be performed in a single manner. This result can be drawn from
both studies.
4.4.3
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The prioritizing parameters from the observation compared with the questionnaire shows an overall
similarity according to fit, price and brand. A significant difference is the importance of design. The
importance of the participants’ interest for design and style, in the store, is evaluated higher than
peoples own perception of their concern for this parameter. The concern according to price also
differs a bit between the results of the two methods. The evaluated concern for price in the
observations are more divided into either price sensitive or not whereas in the questionnaire, the
concern of price falls somewhere in the middle. The difference in this result is most likely caused by
the few numbers of participants in the observation.
The feeling of the material is also concluded to have a major importance. It can however be rejected
by design or sweat transportation capability. It is not investigated in the questionnaire what the
definition of a soft and comfortable material is; if it is synthetic or cotton. The participants and the
respondents’ views according to prioritizing material properties coincide. Stretching capabilities was
not discussed much with the participants, perhaps it is something that is taken for granted in
exercising garments.
4.4.4 Reason for refusing a purchase
The reason for declining a garment is highly dominated by the wrong fit, as a result from both
methods. The questionnaire also shows sensitivity to price. One possible cause is that it is difficult for
the participants to admit sensitivity to price during a face-to-face situation.
4.4.5 Amount of garments
Garments tend to be purchased in single form continuously rather than many garments at the same
time during fewer occasions, as a result from both methods.
4.4.6 Brands
Brands are not considered as the most important factor. Among the participants it is seen that they
can easily explain what brands they like but they seldom go look for a specific brand in the store, this
is also confirmed in the observations. According to the questionnaire, the brand is also concluded as
less important than fit, design and material. The participants describe that they choose a specific
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brand because of quality aspects or style. This coincides with both brand loyalty and focus. The gym
observation gives an indication that the brand loyalty is low since most people that have been
observed do not wear the same brand on top and bottom.
4.4.7 Usage of the garments
The result from the observation shows that most of the participants use their garments to all
exercising activities. They do however a selection of their available garments when going to a specific
activity but they further say that this is nothing they consider during a purchase. A comparable
question has not been asked in the questionnaire, although it seem like the material can have
influences on the choice of activity, but whether this is considered during a purchase situation is
unknown. A related question was discussed during the interviews and also asked in the questionnaire
concerning the use of exercising garments as leisure wear. The majority from both methods explain
their items primary as exercising garments. Three of the participants say that they use these
garments sometimes on their leisure time but it is not a determinant factor during purchase. Almost
one-fourth of the respondents in the questionnaire say that it varies. This question was asked to gain
information according to the importance of style or material choice and to gain an estimation of the
participants and the respondents own view on their exercising garments.

5 Discussion
5.1 Methods
The methods used in the research will be individually discussed below.

5.2 Observation
One can never overcome the fact that when researchers perform a participative observation they will
somewhat influence the behaviour of the observed person. It is difficult to conclude the actual
behaviour since people act differently from what they say; this is one reason why both interviews
and observations have been performed. Ten people have been observed and to fully be able to
compare with the questionnaire and have more information to raise the relevance and accuracy, a
more extended observation would have been necessary. The age of the participants ranged from 2147 which covers a wide range of active women. If there would have been additional participants one
might have been able to certify differences between the ages more accurately. The occupation of the
participants includes a relevant mix of both students and employees.
The participants in this observation tend to sometimes feel stressed and they asks whether the
researchers want to go somewhere else or if there are time to visit another store, it is obviously that
this is a new situation for them. This indicates the importance of explaining the purpose of the
research and why the observation is performed. A spread sheet has not been used during the
observation; the information has been committed in an unstructured manner.

5.3 In-depth Interview
The interviews are important due to the ability to unravel questions and to deeper find out how
people reflect concerning their own shopping behaviour. This method can bring forth spontaneous
and intrinsic feelings and comments through the atmosphere of joviality and relaxation. Time can be
taken to discuss questions using this method. The design of the questions for this research was built
on open end questions and a spontaneous response was expected. However it was difficult to discuss
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certain questions without offering examples or alternatives to the participants. Many of them
explained the difficulties of answering the questions due to that they had never thought of their
behaviour in this way before. It is sometimes difficult to start and to maintain discussions without
giving your personal opinion as a researcher. This can on the other hand generate a relaxed, honest
and open participant, who feels free to also give her personal opinion. The ability to be honest is
diverse, meaning that it can be hard for the participants to actually admit their opinions and what
they really think. The situation of admitting can be perceived as uncomfortable for the participant.

5.4 Gym observation
This observation could have caused unreliable data in terms of misjudgements when fibre material
was evaluated. Some people could also have been observed more than one time since the
observation took place at several days during a longer period, at the same gym.
Another constraint is that just because the observed persons do not have the same brand on top and
bottom it does not mean that they are not brand loyal. The fact is that people can be brand loyal to a
few brands at the same time; they can have several favourites that they feel have good quality and
are trustworthy. The fact that they do have the same brand on top and bottom could also mean that
they are brand focused and in this case bought to match, especially if the brand is clearly exposed to
others. It is an issue that it is difficult to interpret whether it concerns brand loyalty, brand focus or a
combination of both.
In the case of the methods with the participative observation and the questionnaire, the consumer
has decided to participate in the research by her own will which can unconsciously influence her
actions. The gym observation, which is a secret observation, reveals a picture of the real, naked
world in the consumer’s everyday life where no external elements have been influencing the data.

5.5 Questionnaire
The questionnaire was sent out, inter alia, on the mail to the attendants of the University of Borås
and since there are many textile students in Borås the answers may have been influenced by their
knowledge in textiles and apparel. It is also an issue that the respondents mostly are students and
they may have less funding to spend on sportswear. They might prioritize other products.
For these traditional surveys it is difficult to know how the respondents interpret the questions.
Alternatives always have to be given, which influences them. The amount of time and the emotional
effort which the respondents are willing to give for this kind of research can be considered as
unknown or diverse. It is difficult to distinguish shopping and an actual purchase, meaning that a
shopper is not a customer until the point where she is purchasing something. It is of great
importance how questions are asked and formulated. It is also essential if a specific answer is
expected or not but in this survey there were no prior expectancies.
5.5.1 Qualitative VS Quantitative
It is always hard to produce a subjective research where the results depend on analysis of thoughts,
feelings and behaviour. Difficulties in deciding whether the conclusions drawn are correct, when it
comes to people, cannot be denied. Qualitative data gives more space for reflection and
interpretations than quantitative data. When it comes to quantitative facts, how well can one know
that these are more correct than qualitative data, especially when it comes to this area of research
which deals with feelings, emotions and behaviour? Since people say one thing and act in another
45

Consumer insight
way we can never know that the quantitative data is more correct than the qualitative. Perhaps a
researcher with greater knowledge and experience can generate more accurate information trough a
consumer insight qualitative research than through a traditional marketing survey of quantitative
data.
5.5.2 Contradictions of result
Contradictions have been observed in some aspects during the research. People tend to explain, in
the first case, an opinion which they would like to have, or as they desire to perceive themselves. For
example the price questions in the questionnaire, described earlier where the price, in the first
question where they are supposed to prioritize, receives a middle important grade. The result shows
later that one of the most common reasons for not purchasing a garment is the price. Sort of the
same scenario is seen in the observations, for example the importance of material where they claim
that they prefer a specific material or garment. During the observation their objective can change.
This shows two important facts, the possible irrelevance of quantitative data and the influences of
alternatives in a purchase situation. When the participants describe what they think and feel they
become influenced of how they want to be perceived by others. Later on, when faced in another
situation they show a different behaviour. Depending on how the questions are phrased, various
ways of thinking will be triggered. For example in the questionnaire, two similar questions were
phrased very differently with the result of contradictive answers. This shows the importance of
observations and to be present.

5.6 Questionnaire/observation/interviews
The following section is divided into several main points with the aim to discuss the result of the
research.
5.6.1 Declined purchase
The result for the question about what causes a declined purchase, page 36, was that the most
common cause was the wrong fit, which complies with the priority list of factors for purchase
decisions on page 34. The second cause for declined purchase is, on the other hand, the price, and
this does not comply with priority list of factors for purchase, where the price was rated as number
four after material and design. This result is contradictive to the result in the question about factors
for purchase decisions. It could be caused by the fact that people does not realize, or want to admit,
that the price has such great importance for their purchases. If the shoppers do not realize the
significance the price has in their unconsciousness they will not grade it very high in the ranking
question (of factors), but when they start to think about the last time they decided not to buy a
product they might realize that it was because of the price. This could be a possible answer to the
variance.
5.6.2 Shopping with or without company
The question concerning whether women shop with or without company, would have to be
extended to be able to understand and evaluate more in detail how, why and when the shoppers
bring companions. An explanation to why they prefer to go alone could be that when shopping for
exercising garments women know more in detail what they are looking for. The shopping may be
seen as something they have to get done more than an enjoyable, social activity which is common for
shopping other clothes. Most participants claim that they do not visit sport retailer during their
regular clothing shopping.
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5.6.3 Amount of garments
Garments tend to be purchased in single form continuously rather than many garments at the same
time during fewer occasions, as a result from both methods. The reason for this conclusion is difficult
to determine. One probable cause could be that people who exercise continuously, and perhaps
more often, have a greater need for a continuous flow of new garments. They might have a bigger
need for something in particular.
5.6.4 Brands
It is sometimes hard to differentiate the two aspects of brand from each other. In the questionnaire
it is impossible to know how the respondents interpret the value of brands, whether they choose to
prioritize brand because of brand focus or brand loyalty.
5.6.5 Environmental friendly sportswear
A question was asked during the interviews whether the participants have seen or considered
environmental friendly sportswear and everybody correlates and claimed that they have never seen
this type of apparel. Apart from one person no one had even thought about environmental friendly
exercising garments. Are environmental friendly and sportswear not compatible? People do not put
the two together without hesitation. Is environment and sports two concepts that are so far apart?
Why does it sound wrong and why do we never see environmental friendly garments? An answer
could be that exercising garments are mostly made of synthetics and people do not think that this
material can be recycled. It can be a feeling of misgiving that the quality and/or the performance of
the garment would be poorer. People in general expect their sportswear to have lasting quality and
they do not want to compromise with the quality. Perhaps the customer is not interested, but
according to the interviews the participants claim that they would definitely pay a little bit more for
an eco-friendly garment as long as the design and fit are equally good as to other sportswear. Do
they answer this way because they are being interviewed and want to portray good will or do they
actually mean it? Additional observations would have to be made to reach a conclusion in this
matter. The fact that the participants spontaneously declare that they would not renounce
aesthetical aspects for an environmental friendly garments, indicates that the general perception of
these garments is that they do not have similar aesthetical appearance as conventional merchandise.
5.6.6 Functionality
In the questionnaire there is a prioritizing question where the respondents were asked to grade
factors for buying decisions and here the factor of functionality is not included. Functionality is a
wide conception and can be interpreted in many ways, the survey was therefore simplified. Material
can be a factor to compare with, since functionality is incorporated in the interview questions and
their following priority lists. It is always difficult to compose questionnaire so that people will not
misinterpret the questions but in the interviews one can easily explain if the participant does not
understand.
5.6.7 Design
Design is a highly important factor in the screening process and need to be sufficient enough to be
brought by the participant into the dressing room. The participants could, during the observation,
start to compromise with their previously set standard, for example in material or price range, if they
found a garment with exceptionally good-looking design.
5.6.8

Colours
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The participants have a very positive attitude towards colours, but at the same time they fear too
much colour. The usual approach is black bottom and more colourful tops. They want to be unique
but do not want to stick out. They want the right expression and want to send the right signal in their
exercising garments. For example Profile F wants a lot of colours but do not want to give a sporty
expression. Many of the participants do not want to match their top and bottom too much. They
want to give the impression of not being dressed “correct”, to be dressed more relaxed but at the
same time not looking bad. The limit between a comfortable style and a totally wrong expression is
subtle. Even if the style and the design are important it is also important what not to wear. For
example, sensitivity for standing out in the crowd is seen among the participants; brands are not
desired to be exposed, too bright colours and obviously matching clothes are explained as “too
much”. They want to give the impression that they did not put much effort in choosing their clothes,
a sign of not wanting to be exposed as idle. The desire to be unique but at the same time blend with
the surrounding is substantial.
During the observation and interview Profile F declared that she looks for tops in certain colours and
buys these clothes to almost any price when she finds them, even if she does not need the item.
When she is out looking for tops and truly needs to buy a new one she often have to compromise
and buy a black top, this time, because she have to compromise, the price becomes much more
important. Can it be that black tops are commonly occurring in different styles that the price
becomes the greatest priority for purchase? And further, can unique tops in atypical colours and
design be allowed to cost more and still be bought since the customer likes the design, colour and/or
function so much? The customer are willing to spend more money to get a more unique and personal
look and when buying basic black tops the customer concentrate upon price.
5.6.9 Brands
In the analysis of the result the brand focus is described as relatively low and the brand does not
seem to be of a great importance, this is concluded from the observation, the interviews and the
questionnaire. However, the participants in the observations still possess quite good knowledge
about different brands and can easily describe what brands they like, why they like them or why they
do not like certain brands. It can be discussed how much this, unconsciously influence the shoppers
in the store and in their purchase situations. The brand is usually easy to distinguish when looking at
sport garments and it is hard, during the observation to estimate how well the brand is recognized
and if it is rejected because of this. One cannot tell to what extent the shopper reflects over the
brand if she does not give any comments. This could go for other parameters also such as price and
colour. One of the participants for example says that she does not want brands to show too much.
During the observation it becomes clear that she means certain brands and brands that give the
wrong signals or stand for something that she does not want to give expression to. She tries on an
Adidas tank top with a large print on the front and says that it is not the same thing with Adidas since
she describes the brand as more retro.
5.6.10 Material
A various knowledge and perception of material choices resides with the participants and the
respondents. Many people feel more comfortable in cotton fabric even for exercising activities, some
even sense that the cotton garments feel airy and believe that the sweat transportation is better.
Reasons for these facts can be that they are not educated into knowing that synthetic material is
preferable according to sweat transportation or that they do not trust the technical evidence. But
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how much better are synthetic in practice? Perhaps it is not enough for the perpetrators the bother,
one participant has even mentioned that she prefer to feel sweaty when she has exercised because it
makes her feel like she have accomplished a good exercise and therefore she prefers garments in
cotton.
In the interviews the materials are mostly described according to how they look and feel, for example
sleekly, crispy, shiny and soft, but this does not tell whether the material is in cotton or synthetic.
Just because the participants believe it is a certain fabric does not mean that they are correct. To
what extent do they actually know which fabric they have bought? Most of the participants do not
check the washing instructions to gain information about material content.
According to the observations the most commonly used material in exercising is cotton or cotton
blend. In the questionnaire the majority of the respondents answered that their exercising apparel is
made out of synthetic material but people tend to know relatively well what the “ultimate” or
recommended material for exercising is, and a possibility is that they want to give the right answer
instead of answering with real facts in the questionnaire. Instead of referring to their own
experiences and actual perceived properties and what they actually wear they answer according to
how they would like to be perceived. Another reason for this result can be that many of the
respondents attend the Swedish School of Textiles and are well-grounded in material properties.
5.6.11 Sportswear and fashion
The trends for exercising garments can be described as dispersed. On one hand the exercising
garments are highly influenced by street wear and leisure design and trendy sportswear are
becoming more important. On the other hand the functionality is described to have a greater
importance. For example collaborations are made between sports brands and traditional fashion
designers Such as Stella McCartney for Adidas, Alexander McQueen for Puma, Emporio Armani for
Reebok and so on. Other brands keep a lower profile in terms of trends and instead highlight an
optimal exercising garment and the marketing is based on the best functionality and latest
technologies. This shows that there is a broad variety of styles offered for exercising garments and
the trends from the typical fashion garments influence sportswear at the same time as the sport
segment influence the fashion trends. Trends in sports wear therefore becomes difficult to define.
Even if the participants visited only sport retailers in the observations it is possible that people find
their garments in other stores and also use garments that they have purchased
previously and did not intend to use as an exercising garment. The participants do
not seem to reflect over the fashionable aspect of their garments, even though
they seem to separate the market in different seasons.
If H&M and Zara can be described as the market leaders in the fashion industry,
Nike12 or Adidas13 can be seen as the equivalent players on the sport wear market.
These brands have the ability to produce a large amount of garments and
therefore sell them to an affordable price. There is also a large opportunity for
these brands to develop different segments and offer many lines to fulfil a range of different
consumers. These brands are also commonly mentioned by the participants.
12
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Exercising garments can in many aspects be compared with traditional fashion merchandise. To
purchase an exercising garment can be compared to the feeling of buying a new dress or top for an
upcoming party. The self confidence and lust that appears when going to a party, wearing a new
dress makes the wearer roll into another state of happiness and attitude against the upcoming
activity. For exercising, achieving the same feeling will bring the wearer to a more open, focused and
joyful attitude towards the exercising activity.
5.6.12 Segmentation
Segmentation is an important concept for this type of garments. There is an obvious dispersion
according to price. The participants in the observation were somewhat divided into price sensitive or
not, however the issue is much more complicated than that. The price may be one of the most
sensitive parameters to discover and to discuss to gain an honest answer. People’s economy is an
extremely private topic and one of the most essential symbols for status. Since the fit and the model
of exercising garments are of great importance.
The segment of overweight women is an obvious issue for exercising garments. One reason for
exercising is to lose weight which put these consumers in an important position. The possible
alternatives for these women become highly limited. They describe that they have to look for certain
fits and colours to not emphasise certain body parts.
5.6.13 Theory
In the theory section of this report it is brought up that an issue for the fashion industry is that there
are many consumers, having a clear objective for their shopping and ready to spend money, walking
out of the store with empty hands. One can ask if this is due to the lack of knowledge about
consumer from the design aspect or if the consumer does not know what she wants because there
are too many offers available and the offers on the market today can be described as enormous. The
over-feeding of products creates picky consumers and the more the alternatives are the more
difficult it will be to find “the right” product. The answer is of course not more products on the
market instead fewer but better products, a matter that is much more complicated than it sounds.
The question can be discussed in comparison to what we actually need and our attitude towards
consumption in a sustainable aspect.
5.6.14 In store
Even if some similarities between female consumers have been found and explained in this report
one can still see a large variety in shopping behaviour. There is no “mean-value” consumer. This is
due to different styles, different financial opportunities, different distribution of resources and
different attitudes towards exercising. The participants have a need to dress in a certain way when
exercising. The need is driven by comfort, style and identification. When it comes to exercising
garments, and maybe apparel merchandise in general, the in-store experience or the shopping
period can be described as short and dependent. Not much information is collected before or during
the shopping compared with for example electronic goods. This puts the exposition of the product in
the store in focus, something that is managed by the visual merchandiser or sales people in the retail
store. This further means that it is important with close cooperation and communication with
retailers, especially those who distributes many different brands.
The participants in the observations showed an overall satisfied attitude towards the retail stores
that we visited. The majority of them do not express anything that they miss or that they would like
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to change. However two of them can be considered as unsatisfied with either the retail store or the
available offers in general. These two do not form a majority in anyway but their opinions are
interesting for discussion. One of the participants, described before in the report, is unsatisfied with
the available offers in terms of colours, she means that it has been the same colours for years and
they mainly suit the typical Scandinavian blond woman. She is looking for alternative colours and
styles. The retailer, at the other hand has more an overview look of the store and is very selective in
the choice of merchandise. One of their roles is to show what is trendy and what is right at the
moment. If the retailer would have one brown top among all the pink and yellow garments it would
signal that this top is different and the consumers will become suspicious. Since the consumers are
sensitive and picky about many parameters such as colour, fit and details, the alternatives to this
brown top would be very small. It has a small potential to match all the criteria to generate a mass of
interested consumers.

6 Future research
Many of the participants have very special wants and needs that have to be fulfilled for them to be
satisfied with a garment, something is always wrong whether it is the colour, model, fit, details or
something else. This point on the opportunity, and maybe interest, for customized garments for this
segment. On one hand the opinions are strong about exercising garments and the consumers are
determined, on the other hand; how much effort is the consumer willing to spend and how much
time is she willing to wait to receive the right garment?
Will the results of the different methods be the same with additional participants or with a larger
variance of the participant’s ages and occupations? The methods used in this thesis could be tested
several times. An extended research with more resources and time could perhaps produce a more
particular result. One can observe different segments of shoppers and find dissimilarities and
similarities between them.
Non participative observations within the clothing industry would be an interesting and relevant
method to further explore the consumer behaviour. It could be seen whether the results differ and
what conclusions could be drawn from that method.
Are environmental friendly and sportswear not compatible? People do not put the two together
without hesitation. Why does it sound wrong and why do we never see environmental friendly
garments? How do we market these products in an optimal way? These are very interesting
questions that could be further explored.
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1 Profile A:
Age: 23
Occupation: Student
Exercise: 1-2 times a week
Objective: Running shoes.

1.1 Observation A
The participant is primary looking for running shoes. She could also do some spontaneous purchases
if she finds any exercising clothes which she likes. She has no further description of the garments or
the shoes.
The observation starts at Intersport, she looks around impatiently, she says that it is hard to see
where the shoes are and that the store should have been built in another way to make her go
through the entire store and maybe stop to look at some other items on the way. A sale sign at a
table with shoes caught her attention. She looks at a pair of light blue (New Balance) running shoes
and says that they look boring and second hand (picture A1). She thinks that the placing of the shoes
is not satisfying; the most attractive shoes should be in the height of the eyes. She also says that she
would like some more information on the price tags, she picks up several shoes to find her size but
she does not seek help from the personnel. She picks a pair of black shoes (Asics) and a pair of
white/red shoes (Nike) and wants to try them on; she finds the right sizes on the shelves (A2).
The black pair suits her better than the white/red pair she says, but they are not that attractive. She
looks at a pair of grey/pink pair of running shoes and wants to try them on (A3). The shoes are not
available in the right size but she tries on one size bigger than her normal size. She says that the shoe
looks clumsy and big. She tries the shoes on without socks and says that in the summer she only
wears a thin sock in them anyway. She likes the shoes since they are colorful but as she said they are
too big. She does not ask the sales person for further assistance. She also does not think she is
professional and does not need the most expensive shoes and they do not have to be specifically for
running. She should have chosen the black pair, but wants to go and look for an alternative. She also
does not recognize the brand; it should have been Adidas or Nike.
She moves on in the store and says that it is not colorful enough to catch her attention. She looks at a
white thicker sweater (8848 Altitude, A4) and wants to try it on. She also brings a turquoise top (8848
Altitude, cotton, A5) with her as well as a pink pike dress (8848 Altitude, cotton, A6). She checks the
prices of all the garments before trying them on. She likes colors she says. The white sweater she
likes, she could also use it as a jacket which is good. The turquoise top looks like something between
a dress and a top, she is not really satisfied with the length. She does not like the pink dress, it did
not look as she had expected. She puts the clothes back and says that she could buy the white
sweater but she wants to buy a pair of shoes first to make sure the jacket matches their color and
design, it is easier to buy shoes first since they are harder to find.
On the way out she looks at a pair of black capri pants (Röhnisch, cotton) and says that she likes
white garments but they are not that easy to keep clean. At the same time, she says, black is a little
bit hot in the summer. She says that the feeling of the garment is like any pants, it is just a sport
garment. She says that she use to think what will happen to garments when she has been washing
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them a couple of times. She comments that the store is a bit quiet before we leave. The observation
ends.
A1

A2

A3

A4

A5

A6

1.2 Interview transcription A
M: What is it that makes you decide, if you go out looking for exercising clothes, what’s the reason?
A: The reason is that I need a new one, most of the time, because I almost never wear sportswear
just for daily life. So if I really feel like my old is getting old, or not nice or something happened, I lost
or, then I´ll go and buy new but I´m not addicted to have ten pairs of sports shoes, I actually need
two, for winter and for summer and that’s it.
M: So it’s usually because they are worn out or?
A: Yeah, that’s why it´s interesting for me to go with you now and see.
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S: See what’s out there?
A: Yeah, with new eyes like, why I´m going to sports store.
M: Do you do spontaneous shopping usually, or do you really need something when you are looking
for, goes into the sports store?
A: It really depends, time to time, if you´re depressed you go and you just force yourself to go for
shopping, and you don’t care, you just go to buy everything but time to time you really need to say
“no” you go and buy just one, don´t watch on everything else just go and buy only sport shoes.
*laughter* That´s it.
M: But if you are out on a regular shopping, like you´re downtown shopping, could you walk into a
sports store and go look for…
A: Yeah, but it depends on the window glass. If I see something cool, like today, grey and pink shoes,
then I go inside. If I see it´s empty or boring glass or boring window….
S: Then you don’t go inside?
A: Never, never.
S: It has to be something that caught your attention so you want to go inside?
A: Or maybe loud music or a line of people or whatever.
M: How often do you buy something when you spontaneously go into a store like that?
A: You mean If I go and just try or.
M: Yeah, or if there is something in the window you like and the store looks cool, how often…?
A: I will buy something, always. I mean it is not necessary to buy something expensive but you just
something with, yeah I do it. It´s not just walking and spending time without result.
M: Can you see garments on other people or ads, and you can see, oh I want this and this?
A: Yeah magazines, yeah of course, magazines mostly or on Internet but no most of all magazines.
S: Do you usually like, if you’re looking for, for example a pair of shoes, do you do some sort of
research before you go out shopping? Like look on the internet and so on, magazines or do you just
go to the stores and look at what they have?
A: No, let’s say in a magazine I like something but when I come in the store I can just forget about it,
because it’s really hard to find exactly the same and be sure it´s your size and be sure it´s the same
model. Yeah maybe I see something in a magazine and I think yeah this color is nice so if I find
something I will be happy but not exactly.
S: But then you´ll know more of which sort of style you want or which color you want or?
A: Yeah but anyway it´s the same trend in the store as in the magazine.
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M: When you go into a store, what is the first thing you usually look at or walk towards?
A: Inside the store?
M –Mhm, when you go in.
A: I think the staff is very important because just when you step in and you see if the staff is not
happy and standing, what are you doing here, then you just run away, or if time to time the music is
to loud and you feel like you came into a nightclub or the store is totally empty and you step in and
all the assistants come to you like, “aaah please give us some fun where bored lets have fun”, yeah
it´s not fun for me. So I think it´s intuition you know, you like this place or you don´t like this place
but of course it´s very important in the window what you see
M: Yeah, so if you go in and for example you’re supposed to look for shoes and then there is
something colorful or something else that you could pick up on the way.
A: Yeah of course, you know from time to time if they put on the mannequin very great combinations
and you want to buy everything, just get the top and the trousers and the shoes and accessories yeah
everything, but when you come to the shelves and you try it on your own it fits nothing so, but you
want maybe to buy all the mannequin and bring it to your house, I wish I would look like that.
M: Let´s pretend were in the store right now. Do you usually go alone for shopping or do you bring
someone?
A: Ahm, let´s say I like to go alone. Because if you go with friends, it takes three- four times more
time, because you wait and somebody is never happy and you go to another store and another store
and you come back because the size was wrong but. Yeah I prefer to go alone.
M: Yeah, you don’t want someone for like to ask for sizes or colors, what they think?
A: Mmm, no because from time to time you try something and it’s really not your style and I don’t
want to look stupid in the eyes of my friends. Like I think this jacket will be great on me and I try and
then “nooo don’t look at me”. *laughter*
M: What makes you try a garment on, could you try garments that you initially don’t like that much
because you think like that they will suit well or something?
A: Yeah I like to do in a way. Okay I need a dress, a short red dress, okay I’ll take this one but I´ll also
take, not the same but something like, maybe not the same color or silhouette but just to compare.
And from time to time I go out of the store with a totally different dress as which I wanted, but it´s
not a mistake it´s just.
M: If we’re talking about sports clothes only now, do you touch the material before you try them on?
A: Yeah I think for sports clothes it´s really important but as I said you can never get in the store, right
feeling because maybe when you touch it´s nice but when you start to do exercises or go for a long
walk or it starts to rain. Yeah when by touch it´s nice but when in rain the color goes out or it changes
in size or you can never know in the store, so…
M: How do you want it to feel? The material, when you look for a sport garment?
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A: I would say the trousers that I touched today and you asked me what do you think about the
material, I would say I would like them for autumn or for winter because for me it’s hot and for
summer it must be something that you really don’t feel, it´s just like just to cover your body but you
don’t want to feel it.
S: Something light?
A: Yes, very light like dress and forget *laughter* but for winter yeah it must be heavy and…
S: Thicker material, more cozy maybe.
M: Do you usually ask the sales people for help, in the store?
A: Yeah, for help with sizes or if they have another color or material but I never ask about style or “do
you think it’s nice for me?” of course they will say “yeah yeah you should buy it! That’s perfect.”
M: If you think of most of your exercising garments that you have at home are they cotton or are
they synthetics?
A: No, cotton.
M: Why do you choose cotton?
A: But in synthetic you cannot go to the gym, I don’t know, after you’ll feel like scratching or sweating
and smelling and with cotton you´ll feel much more comfortable.
M: So you don’t like the feeling of synthetics like towards your skin, it´s not…
A: For jackets or for winter clothes, for winter jackets, yeah that’s good because it keeps warm better
and protects from water from rain, yeah that’s nice but for gym or for summer sportswear, no.
S: When do you look at the price tag? Is it early or late or before you try it on or?
A: It depends, you know, if I see like 70% discount, of course you don’t look at the price. But if I really
like style, if I feel it must be mine I don´t watch on the price but like today with the shoes it was
almost two times difference and they look exactly the same and here it´s like here inside there is
some gel, I would never pay two times more for some mystique gel. That’s it, so it depends, if the
stuff deserves the pay.
M: Do you sometimes try something on before checking the price? Or do you usually check it before?
A: Just if it’s something, something really mine or I need it and you know you’re ready to pay
whatever just like this.
M: Then you could just try it on. Would you prefer the store to be divided more into brands or more
colors or…
A: I would say it was not easy to find in this store because it said “Adidas” and then ”running shoes”
but I did not see any Adidas shoes there or, yeah it was not easy to find. I wanted it to be running
shoes and by shelves, Adidas, Nike or rbk, so I come and I know on this shelf “Adidas, running shoes”
and I don’t need to find what and where and…

Consumer insight 7
Appendix 1
S: It should be easy?
A: Yeah, I can never understand the logic in this store. Maybe because we don’t have any Adidas
shoes we decide to put up other shoes, don’t keep the self empty.
M: Is the right color important in sports clothes?
A: Yes, yeah it’s really important.
M: Would you rather wear color than black and white clothes?
A: No for winter and autumn I would buy black because I’m lazy to clean every day, but for now color
is important. Yeah I would buy something colorful not black.
M: Could you buy a pair of trousers in another color than black?
A: Yes of course, I have now red training trousers.
M: So it doesn’t really matter it is not like you usually buy black pants and colorful tops.
A: No, no.
S: You can mix.
M: Is it important that, when you buy, that it matches? Do you usually buy one garment each time or
do you buy many garments at the same time?
A: It depends, I cannot buy ten winter jackets because it is pricy and you don’t need it but for
discount tops for one hundred, one not buy three or.
M: But do you buy for example one pair of pants with a matching top?
S: Like a set?
A: Yeah, I like to buy one basic trousers which can fit too many different tops.
S: So it is important to match with, maybe what you already have at home?
A: Yeah of course, you think like; with what can I wear this top or.
M: Let’s pretend you are looking for something in particular and if you don’t find what you’re looking
for do you compromise and buy something else, or do you end up not buying anything at all?
A: No I would say I buy nothing and I’ll just go to another store.
S: You don’t want to buy anything half good?
A: No, no, and if I spend money for a top but I was looking for a jacket and you don´t have any money
left.
M: Do you remember the last time you bought a sport garment?
A: Ahm, ski jacket?
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M: Or more like gym and running clothes?
A: Ah, I think some running.
M: Do you remember, what was the thing that made you buy it, what made your final decision?
A: I started to go to gym *laughter*
M: And you needed something?
A: Yeah you know it’s like I always need to force myself to go to the gym and to speed it up I decided
first to buy a uniform. So if you have a new uniform and its cold you cannot just wear it on the street
and you need some place to use it *laughter*
S: So it is like motivation to go training.
M: Have you ever asked the sales people to order a specific garment for you?
A: No, never.
M: Do you return sports garment that you have bought, like you´ve changed your mind at home?
A: No, no, never.
S: Do you always try on the sportswear in the shop?
A: Not always, some stuff you just know fits to everyone. Like black t-shirt or size less elastic, and you
know it will be good for everybody, but about pants or. Yeah of course I try.
M: If we talk about brands a little bit, could you mention any sports brands that you like?
A: For gym, before I liked very much Nike, but now this season I’m not very happy with their
collection. So now I’m like brand less.
M: Why are you not happy with the collection?
A: I don’t know I would say it looks a little bit like late 80s for me.
S: Like retro style.
A: I know that fashion makes turns, but it was already in my life so I don’t want to be dressed like in
my childhood.
M: So it is like the design the colors and the design?
A: Yeah, I mean with a little bit 80s colors and shoes that looks huge you know, I remember it was 15
years ago, so I don’t want it to come again in my life.
M: Why did you use to like Nike? What was good before this collection?
A: I don’t really know exactly but two or three years ago it was a good collection in gold and silver
colors. And before it was a nice red collection? So it was my styles and my colors. But now I am not
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really into pink and grey and some colors, it is just not mine. Maybe for next collection I will be back
to them.
M: How important is the brand to you?
A: Not really important but if the prize is same of course I would buy branded. Maybe because I am
surer in quality, like if you´ve had ten Adidas shoes and you know they are good then of course you
will buy them again.
S: If you feel that you can trust the brand.
A: Yeah, customer loyalty.
M: Do you usually check some brands first when you go into the store?
A: No, no, never, I don’t care. If I come to the store and I see its Adidas then yeah I would buy Adidas
or but no it doesn’t matter.
M: Do you buy sports garments that could be used for both gym and running and all kind of activities
or do you buy specific garments for specific sports activities?
A: No, about summer or gym it doesn’t matter but of course you cannot go to the gym in a ski or
tennis uniform *laughter* so if it’s really something specific, but I don´t care about walking in the
street in gym or sportswear.
M: You could wear your sportswear as leisure wear?
A: Yes if it’s nothing special just pants and tops.
M: Would you describe your regular style as sporty? Do you identify yourself with sports garments?
Or is it just exercising clothes for you?
A: No, it must be styled.
S: Does it have to suit your style?
A: Yeah, so I prefer something like red or a little bit bright, bright color not just black or white. And of
course it mustn’t be like shapeless or just like to feel comfortable no. I would never go in a gym in a
XXL size t-shirt just because it’s comfortable.
S: It has to look good as well?
A: Yeah.
M: If you could describe, using any words you want, how you would like to feel when you wear a
garment for gym for example?
A: I would say it should motivate me to look better, you know you watch in a window or in a mirror
and you like mhm its nice but if I go in a gym again and I will look better. Yeah so I think a sportswear
should motivate you. And it should be nice because you should want to wear it.
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M: And to make you want to wear it is because you know you look good in it?
A: Yeah that’s true.
M: Have you ever seen environmental friendly alternatives in sport garments in the store?
A: No.
M: Have you looked for it?
A: No, I´ve never thought about it.
M: Would you be interested in it if you saw it in the store?
A: Environmental friendly?
S: Yeah like ecological cotton or…
A: Yeah, yeah I have nothing against it but if it´s just not a marketing trick, which says 10% of this
price goes to Greenpeace and we save some polar bear. I mean it should really be a balance between
environmental friendly and real quality it must not be just a bright label.
M: Would you be able to pay a bit more for environmental friendly garments if they are exactly the
same as the traditional?
A: Not sure, no.
S: Is there something else that you´ve been thinking about. You think we´ve covered the topics.
A: Yeah no. If something will come I will say.
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2 Profile B:
Age: 47
Occupation: Employed
Exercise: 2-3 times a week
Objective: Running shoes, tops and capri pants.

2.1 Observation B
The participant is looking for a pair of pants, capri model and a tank top. She has no detailed
description of the garments and does not know how they should look. She also says that she wants a
new pair of shoes.
We start at Intersport, she looks at a pink tank top (Nike, cotton) and says that the material seems to
be something else than cotton, she tries to avoid cotton. She goes to the running department and
touches a purple/pink top (Craft, synthetic, picture B1), she says that it does not matter if it is not a
tank top, it depends more on the price. She touches a black/purple top (Craft, synthetic, B2) but
comments that it is a bit too expensive (350 SEK). She says that she checks the price first, it is
important.
She touches a pair of ankle tights (Pro Touch, synthetic), looks at the price and says that this could be
something for her but she does not try them on. The length is good, she continues, it covers the most
hairy part of the legs. She looks at the black/purple tank top (Craft, synthetic) again and says that it
feels thin and comfortable. She says that she has a wind jacket of the brand Pro Touch at home,
when she bought it she thought it was good that you could remove the sleeves but further says that
she has never done it. She looks at a black/pink wind set (Pro Touch, synthetic, B3) and says that the
price is good, but she already has a set like this at home. She further says that function and practical
reasons are more important to her than the thrill to update her wardrobe. She touches a short
sleeved sweater (Pro Touch) which she thinks has an affordable price (2 for 200 SEK), she says that
she recognize the brand and she could maybe buy this.
She moves on to the shoes department and says that she bought her last pair of shoes at Fotriktigt
but they are very old now (B4). She also says that she is willing to spend more money on shoes. While
passing the sport bras she says that she is using her worn out traditional bras for exercising because
she does not have big breasts. For socks she likes half cuff so that they do not show.
We continue the observation at Team Sportia, she touches a tank top (Adidas, cotton, B5) and says
that it is good because it is a bit longer. She moves on to “special offers” and touches a looser top
(Adidas, cotton, B6) and comments that it is not good for exercising since it has a hood, maybe to
wear at home. She looks at a patterned tank top (Röhnisch, synthetic) and says it is thin and seems
comfortable, she checks the price and moves on, that tank top she could buy on sale. She looks at a
longer, looser tank top (Athletic, synthetic, B7), checks the price and she touches a pair of pants
(cotton, B8) of the same brand and says they are too thick. She looks at a wind set (Nike, synthetic,
B9), checks the price and wonder if it is breathable, it feels a bit compact. She looks at a black/white
top (Craft, synthetic, B10 & B11) and comments that the mesh under the arms are good and it is on
sale, that is good, it also have some other color than just black. She goes through all the special offers
and says that these types of cheap garments are good.
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She looks at a black top (Röhnisch, synthetic, B12) with a mesh part on the shoulder and wonders
why that part is placed there and not under the arm. The top feels a bit too thick she says. She takes
a quick look at the shoe department, we leave the store and the observation ends.
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9
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B10

B11

B12

2.2 Interview transcription B
M: Vad är det oftast som gör att du bestämmer dig för att gå ut och handla träningskläder?
B: Det är nog mer att jag går ut och tittar och hittar jag någonting och kommer på att jag behöver
det.
M: Det är så, att du är mer sugen på att titta innan du har ett behov?
B: Ja precis, det tror jag.
S: Är det oftast spontanköp?
B: Ja mer spontanköp tycker jag.
M: Det är inte så att när du tränar att du känner; det här skulle jag behöva? T ex jag skulle behöva ett
par byxor till det här..
B: Jo så kan det vara också, så det kan vara antingen eller..

Consumer insight 14
Appendix 1
M: Fast oftast inte..
B: Nja..det är jättesvårt att säga…(skratt)
M: Jag tänker mer på beskrivningen du gjorde innan, då var det mer så att du ville ha ett par byxor
bara…
B: Ja, så kan det nog va…
M: Det var inte så mycket att; de ska se ut såhär och såhär..
B: Nej precis då går jag nog mer och tittar vad som finns och så köper jag det jag hittar.
M: Bestämmer du vid själva köptillfället kan man säga? Som typ av modell och så?
B: Ja precis det gör jag, jag är inte så förberedd på vad jag ska ha utan mer när jag kommer ut och ser
att det finns.
S: Så du gör inget förarbete, någon research på Internet, vad som finns till exempel?
B: Nej det gör jag inte, kollar inga tester eller så…(skratt)
M: Tycker du att det är en positiv känsla när du handlar? När du har bestämt dig för att gå ut och
handla känner du; oj vad roligt eller..
B: Ja det kan det vara och då känns det lite extra roligt att gå och träna så där, morot.
M: Just det, att ha lite nya kläder.
B: Ja.
M: Vi har prata lite om det men kan du nämna något som får dig sugen på att handla träningskläder?
B: Ja ibland kan man ju känna att nu har jag bara gamla tråkiga grejer och då kan man ju få ett sug
sådär, jag skulle nog behöva någon ny tröja eller nya byxor eller någonting. Eller det är en ny säsong
och man behöver något som passar bättre på sommaren eller på vintern.
M: Ser du ibland på andra att det där var en snygg topp eller snygga byxor, det skulle jag kunna tänka
mig, eller annonser?
B: Ja annonser tittar jag på, på andra kan man ju se någonting men jag tycker det är sällan man hittar
det ute, det är svårt att veta var de har köpt det.
M: Vad det är för märke eller så där..
B: Jaa.
M: Det första du gör när du ska handla då, är det att gå till butik? Det har vi pratat om, förlåt, och
spontanköp gör du oftast..
B: Ja det är nog vanligast.
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M: Vi har hamnat i butik nu säger vi, vad brukar vara det första du tittar på eller det första du går
fram till?
S: Vad fångar din uppmärksamhet?
B: Vad gjorde jag? Ja ni var ju med, jag tittar på modellen, priset, känner på kvalitén, men jag vet inte
riktigt vilket det är jag gör först, jag känner ganska mycket på dem..
M: Och hur passformen är och så där?
B: Ja passformen och priset, ungefär så jag gör.
S: Brukar du oftast gå själv eller brukar du ha med dig någon, smakråd eller så?
B: Nej i och med att jag jobbar i stan så går jag ofta själv, på lunchen eller så.
S: Vad är det som får dig att prova plagget, när du ser ett plagg?
B: Det är när jag tycket att det verkar vara en bra passform och en bra kvalitet, en kvalitet som passar
mig i alla fall och ett pris som tilltalar mig också.
M: Kan du prova något som du hittar och där passformen är bra men det är ganska dyrt, drar du dig
från att prova då?
B: Nej då provar jag det sen går jag och funderar på det en vecka och sen går jag och köper det i så
fall, jag kanske inte köper det direkt då.
S: Provar du alltid kläderna i butiken? Eller kan du köpa med och prova hemma?
B: Nej jag provar nog alltid i butiken.
M: Brukar du be personalen om hjälp?
B: Nej bara om det gäller skor…
M: Du frågar inte t ex vad finns det för olika typer av byxor eller så?
B: Nej utan då brukar jag gå och titta själv.
M: När du väljer materialet, hur tänker du då?
B: Det ska… jag får inte bli för svettig i det för jag svettas ganska mycket, det får inte stanna kvar i
kläderna, det ska andas… och det blir mer och mer med åren att jag känner att jag behöver det.
M: När du går och känner på plaggen, hur tycker du att själva känseln är för bomull respektive
syntet?
B: Det vet jag förr att jag hade väldigt ont av när det var syntet, men jag har ändrat mig på det, nu
tycker jag det är ganska… bara det inte är för tjock syntet, tunn liksom och len så är det helt ok.
M: Kan det vara för att du vet att det är bättre, just det här med svettransport, att du vet att det är
bättre med syntet?
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B: Ja, ja.
M: Även om bomull kan kännas lite mjukare ibland
B: Ja precis, bomull känns bättre men det är inte och träna i.
M: När brukar du oftast titta på prislappen?
B: Jag tar i ett plagg och sen tittar på prislappen… gör jag nog ganska…
M: Innan du provar?
B: Ja innan jag provar, och ganska tidigt också.
M: Om du kommer in i butik och ska hitta någonting, vad är viktigt för dig för att du ska hitta, hur
butiken är uppbyggd till exempel? sorteringen?
B: Att det är ganska samlat så man inte behöver leta... på Intersport upplever jag att det är lite här
och lite där… Team Sportia känns mer som att det är samlat, på ett och samma ställe.
M: Om det är utspritt, kan du känna att det är lite jobbigt, att du inte tar dig den tiden och går runt?
B: Ja det är lite jobbigt för det är svårt att hitta då, man får springa omkring och så vet man inte om
det är herrkläder eller damkläder, vart man är någonstans.
M: Hur ser du på färgval?
B: Då blir det ju väldigt gärna svart, fast jag vill helst inte det, jag skulle gärna vilja ha lite färg men det
blir alltid svart av någon konstig anledning.
M: Varför tror du att det är så?
B: Jag vet inte, det är nog at svart passar till allt och man syns inte för mycket, neutralt så där.
S: Man känner sig bekväm och fin.
B: Ja och utmärker sig inte för mycket.
M: Kan du hellre tänka dig något helsvart med någon färgad mesh eller så?
B: Ja det kan jag tänka mig.
M: Är det oftast toppar eller byxor som du skulle vilja ha lite mera färg i?
B: Toppar vill jag ha färg i, sen trivs jag bäst i svarta byxor. Jag har faktiskt en topp som är lila som jag
trivs väldigt mycket i, den kommer faktiskt folk fram och frågar var jag köpt och säger att den är
snygg och så. Annars är det ju svart allting.
M: Hur skulle du känna om du hade ett par lila byxor till exempel?
B: Nej det skulle nog inte vara jag, det blir för mycket.
S: Kan du känna att du har lite samma stil på sportkläder som du har på vanliga kläder?
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B: Ja det kan jag nog göra, det går ihop lite.
M: Skulle du beskriva din stil som sportig?
B: Det vet jag inte, det är lite olika, men ibland sportig, lite mer åt det sportiga hållet i alla fall.
M: Om du inte hittar det du söker, brukar du kompromissa eller blir det att du inte handlar någonting
alls?
B: Nej jag tror inte jag handlar alls då, någon gång kanske jag kompromissar, men för det mesta så
handlar jag inte alls.
M: Kommer du ihåg senaste gången du köpte ett träningsplagg?
B: Ja.
M: Kommer du ihåg vad som var avgörande för att du köpte plagget?
B: Det var kvalitén, jag behövde ett par byxor som var bra kvalitet.
M: Materialet var bra eller rätt?
B: Ja det var rätt material, sen var det bra pris.
M: Köper du oftast enstaka plagg kontinuerligt eller handlar du flera plagg samtidigt och då mer
sällan?
B: Nej jag köper nog enstaka, och då är det lättare att matcha med svart så då blir det svart.
M: Ja, det kanske kan vara så att om man köper enstaka så…
B: Ja för skulle man köpa ett set då kanske det är lite mer färg.
S: Du vill gärna att det ska matcha?
B: Ja.
M: Har du någon gång bett butikspersonalen beställa ett plagg åt dig?
B: Nej, nu gjorde jag ju nästan det med de här skorna men… nej det har jag nog inte gjort.
M: Lämnar du ofta tillbaka sportplagg som du har köpt?
B: Nej inte på sportplagg.
S: Du brukar ofta prova kanske..
B: Ja precis.
S: Vi tänkte prata lite om märkeslojalitet, hur viktigt är märket?
B: Inte så viktigt.
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S: Är det något speciellt märke du gillar, som är bra eller att du känner att det här kan man lita på?
B: Nej det kan nog vara utseendet, att det är något man fastnar för, det är snyggt.
M: Kan du göra så att om du till exempel ska ha ett linne, att kollar in vissa märken först?
B: Nej det gör jag nog inte faktiskt.
S: Du dras mer av utseendet?
B: Ja utseendet.
M: När du använder, eller också köper plagg brukar du välja plagg som kan användas till det mesta
eller tänker du att du kan ha vissa plagg till speciella aktiviteter?
B: Nej till det mesta.
M: kan du ibland använda dina fritidsplagg på fritiden?
B: Ja, eller träning är ju på fritiden (skratt), jag har dem när jag går ibland och åker skidor och så.
M: När du köper kan du tänka att det kan vara bra, till exempel det här kan vara bra till annat?
B: Ja det kan jag tänka, det tänker jag ofta, det här kan jag ha både i skogen eller till gymmet.
M: Om du får beskriva, med vilka ord du vill, hur du vill känna när du har ett träningsplagg på dig, hur
skulle du beskriva den känslan?
B: Det får ju inte sitta åt för mycket så att det... det ska inte kännas instängt utan ledig och mjukt
och… vad ska man säga rörligt.
M: har du någon gång sett mer miljövänliga alternativ i butik?
B: Nej inte träningsplagg, konstigt nog.
S: Är det något du har tänkt på?
B: Nej men nu när ni säger det så skulle jag nog köpa det först hand om jag såg det.
M: Det är något du kan titta på och bli intresserad av?
B: Ja för det börjar ju finnas i vanliga t-shirtar och sådant nu, och då föredrar jag det istället för
vanliga, men träningsplagg har jag inte sett det på än, eller jag har inte tänkt på det i alla fall.
M: Skulle du i så fall vara beredd att betala lite mer?
B: Ja det skulle jag vara.
M: Är det något spontant som du skulle vilja tillägga, som vi inte tagit upp eller som du har tänkt på?
B: Rent generellt när det gäller träningskläder, det gäller ju inte mig men min mittenpojke han spelar
fotboll och han har fotbollsskor för grusplan, för gräsplan, joggingskor för när de ska jogga och nu ska

Consumer insight 19
Appendix 1
han ha skor för konstgräsplan, det är speciella skor för det. Det var bara en tanke som slog mig att
gud vad mycket skor det går åt. Annars var det väl inget speciellt.
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3 Profile C:
Age: 23
Occupation: Employed
Exercise: 6 times a week
Objective: Capri length pants, one or a few tops, a sports bra and ankle socks.

3.1 Observation C
The participant is looking for a pair of pants, one or a few tops, a sport bra and ankle socks. The pants
should have elastic band in the waist, capri length and maybe straight or tight all the way down. She
is unsecure about tights since she thinks her bottom is a bit big and is afraid that it would look bigger
in tights, but she is willing to try. The color should be black or dark blue in a shiny material, she
explains.
The tops should be any color but black, maybe white, tank top model with a wrestler back and a
shiny material, no arms The bra should also have a wrestler back and it does not really matter how it
looks, it is not important because it will not show that much and she feels comfortable in most bras.
The only requisites for the socks are half cuff.
The participant wants to start at Intersport. She says that she wants to start looking for pants since
when she has decided that, it is easier to find a top that matches, then the other way around. It is
very important that it matches with garments she already has at home and what she is going to buy.
She looks at a pink tank top (Nike, cotton) and says that it is not good since it is cotton but it feels
really thin. She continues talking about pants and says that she does not want something that is too
similar to what she already has, variation and something else is more important. She touches a pair
of black tights with white details (Röhnisch, synthetic, C2) and says that they are cool and decides to
try them on. She looks at another pair of black tights (Röhnisch, synthetic, C3) and says that it is good
that they have a key pocket, she also brings these pair with her. She finds the black/white tights in
black/pink (C1) and decides to try them on. She looks at sports bras and touches a white bra (stay in
place, C4) and says that white is good because it matches any other color. She says that she likes
more synthetic materials than cotton-like material for bras. She looks at another pink bra (Röhnisch),
says that the color is nice but it does not match well with other colors. This bra also have a cross back
instead of a wrestler back. She checks the price of the bra and says that she will try it on but in a
white color (C5) only because of the good price. She also decides to try on the white bra (Stay in
place), checks the price and says that it maybe is a little bit too expensive. She has not checked the
price on the pants yet. She says that she is attracted to colorful pants but it is a bit too much for her
and she does not want to show too much.
She looks at a pink tank top (Röhnisch, cotton, C6) and says that she likes the color and the model
since it has a wider cuff at the bottom and it is a bit longer. She further comments that it is cotton
and says that the sweat will show but she decides to try it on since she likes the color and the model.
She says that she likes the pink colors; they feel very much like summer. She looks at a white tank top
(Röhnisch, synthetic) and says that she does not like the pattern (a grey stripe and black stripe). She
touches a turquoise tank top (Nike, dri fit, C7) and says that the color is nice and different, even
though it is not her favorite color she decides to try it on since it is something else than black. She
says that the material feels thin and soft. She touches a white tank top, same as the pink one she is
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trying on (Röhnisch, cotton) but does not bring it with her. She says that she does not sweat that
much so maybe it does not matter that much. She walks to the fitting room.
The pink tank top in cotton is nice but the model was not what she expected, it is too short and to
tight, she says that she does not think this is the right way for this tank top to fit. It is in between a
tight and a loose fit, she feels confused. The bra is a little bit too tight and she gets a bigger size. She
likes the pants a lot (black with pink accent color), she likes them because of the pink color. The
bigger bra is better but it shows too much in the back and the neck should have been more round
than J: necked. She says that she wants to buy the pants and it feels like she does not have to look for
more alternatives. She checks the price on the top and also on the pants. She tries on the turquoise
tank top and thinks that this model is much better, it is a little bit longer but asks if we can check if it
is available in other colors, it is, but not in her size. She would not have asked the sales people for
help for this issue. She tries on the black pants with the key pocket but says that she likes the other
pants better since the seam was a little bit twisted on those. She also tries on the same tights but
with white accent color (C8). She says that these matches better with the turquoise top and says that
she already has a pink top at home which could also match the black/white tights. She says that she
will look for a white top instead so that she gets more variation. She is comfortable with the tights
instead of a pair of straight/looser pants, maybe because of the zipper at the end of the tights. She
says that she is bad at checking the price before she tries things on and that she fell in love with the
black/pink tights. She says that she wants to reserve the two pair of tights with accent colors and the
turquoise top and go to Stadium; if she does not find anything better she will buy the black/pink
tights. She reserves these garments (C9) and we move on to Stadium.
At Stadium she looks at a pink tank top (Puma, cotton) and moves on. She touches a pink tank top
(Adidas, synthetic) but says that it has no wrestler back and continues. If it had been white she would
maybe have tried it on. She is willing to stretch the boundaries when it comes to colors and design.
She looks at a pink/white tank top with an additional bra (Nike, synthetic) says that she likes the
model and thinks about the possibility to match with other garments, however she hesitates over a
grey mesh part but decides to try it on. She touches a pink/apricot tank top (Nike, dri fit) and says
that it is not really the same color as the black/pink tights which she has reserved and she could then
get the turquoise tank top at Intersport, it was the same model, again to get variation since the Nike
top, she is trying on, is pink too.
She looks at sport bras and touches a white bra (Soc), checks the price and says that it is cheap. She
also touches another white bra (Casall), checks the price and says that it is too expensive. She brings
the white cheaper bra with her. She looks at a white tank top (Nike, cotton) and wants to try it on
even if it is cotton because she likes the color and the design. She takes an overall look at the gym
departments, comments that they did not have many synthetic tops and goes to the fitting room.
The white sport bra is good because it only shows a little bit in the front, not in the back. She is trying
the pink tank top in dry fit on top and it looks good. She says that she wants the black/white tights at
Intersport, the pink and the turquoise dri fit tank tops and the white bra. She tries on the pink/white
Nike tank top with additional bra and says that she really likes it, she checks the price and says that it
is a little expensive but very nice. She further comments that the top is a little see-through but really
does not mind. She says that it is also nice to have some variations instead of the same model in
different colors and therefore decides to buy the pink/white tank top with additional bra and the

Consumer insight 22
Appendix 1
white Soc bra. At this time she also decides to go back and buy the turquoise dri fit tank top and the
black/white tights at Intersport, everything matches well together but also well with what she
already has at home. At the cashier she reminds herself of socks and looks at an offer of Nike half
cuff socks, she quickly decides to buy a 3-pack of black socks and she pays. We walk back to
Intersport and she buys the top and the tights. The observation ends.
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9
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3.2 Interview transcription C
M: Vad är det som får dig att bestämma dig att handla?
C: Jaha ehm den här gången var det bara för att jag såg den här lappen så tänkte jag att omen det blir
väl kul att vara med på det tänkte jag men just med träningskläder så är det segt tänker jag för att för
dem ska jag ändå bara svettas i. Eh just nu så känns det som att eftersom det blir sommar och vår
och sådär så känns det som att det är kul att vara lite fräsch på gymmet med, så. Man byter ju sin
garderob hemma, då är det kul att byta sin garderob så också. En annan gång jag har varit och köpt
träningskläder, det var för att jag inte tyckte om gymmet så då försökte jag motivera mig själv med
nya träningskläder för att se fram emot det mer men jag tränade ett tag och sen så slutade jag ändå
för jag tyckte verkligen inte om det gymmet. Och så var det inga pass heller så då blev det ännu
tråkigare
M: Lite såhär att det är en säsong, en träningssäsong.
C: Ja en säsong, ja precis. Man byter ju alla kläder i garderoben eller sådär och lägger vårkläderna
överst, också då vill man på något sätt också ha träningskläderna att göra någonting där och så ser
man kanske en del andra som kommer i vitt, såhär åh aa det var ju lite, det borde jag handla, såg en
som gjorde det en gång kom i vita träningsbyxor till när det höll på att bli sommar, då tyckte jag
WOOOW…
S: Frääscht!
C: Precis, vad fräscht det såg ut. Jaa så var det ungefär.
M: Gör du ofta spontanköp, känner du såhär att du går och handlar träningskläder för att du behöver
eller kan du gå såhär när du går på stan och bara kolla på träningskläder?
C: Näääe det skulle jag nog inte göra, för att just de butikerna går inte jag in i om jag inte ska ha
någonting där eller så, men det har varit gånger när jag tittat i tidningar, t.ex. friskis o svettis
tidningen, den tittade jag i när jag tränade där och då hade de såhär smart träningskjol för löpning,
då blir man såhär, åh wow en kjol, eller sådär, då kan det hända att jag går in i en butik för att jag sett
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någonting såhär, eller en smart träningsväska eller något, bara något sådant där då kan jag tänka mig
att gå in och då kanske jag kollar på allt bara för det.
S: Men det är inte bara såhär spontant går förbi och oj intersport kanske jag skulle gå in på och kika
lite?
C: Nää nää, då har jag någon idé i så fall.
M: Ja det kommer in lite på nästa fråga också, vad är det som får dig att känna dig sugen på att
handla träningskläder, var hittar du inspiration, du nämnde till exempel att du ser på någon annan
liksom vad hon har för plagg?
C: Ja, ja någon annan, i tidning eee aaa just att jag ser någon annan som har något fräscht på sig och
så känns det som att det är liksom nytt såhär vår eller, vintern tror jag inte jag skulle gå och köpa
träningskläder direkt utan mer på våren. Så här som att nu börjar det något nytt.
M: Ah men såhär början på våren.
S: Man känner sig piggare och så bara ut och träna.
C: Jaa precis så.
M: Om du bestämmer dig för att köpa någonting, ja jag behöver handla lite nya såhär, vad är det
första du gör, gör du någon typ av försöker du kolla upp någonting innan?
C: Jaa just med träningskläder gör jag det för att vanliga kläder har man ju på sig varje dag, ser man ju
folk varje dag har på sig vanliga kläder, men träningskläder ser man ju bara på gymmet så det måste
man ju kolla på när man är där, vad är i mode nu, vilka färger gäller nu, vad är det jag tycker är fint på
dem, de andra då som liksom att ja det där skulle nog passa mig bra, det där vill jag absolut inte ha,
eller så. Jag kommer inte ihåg vad frågan var…*skratt*
M: Ja nämen det där skulle jag kunna tänka mig liksom.
C: Ja, men jag går liksom och tittar så först.
M: Ja och sen går du till butik eller?
C: Mm och det är som du sa förut att färgen går först, färgen som jag tänker på, sen tänker jag lite på
formen så och kvalité, men jag tröttnar oftast när det är bomull för att det känns slitet snabbare och
det här att man svettas.
S: Att det syns liksom?
M: Ja men att du ser både till exempel färger omen den där färgen skulle jag kunna tänka mig för att
även såhär, för det pratade vi ju om innan intervjun att du fick beskriva ditt plagg som du tänkt köpa,
att du får ofta upp en bild?
S: Ja men vilken färg och form som är önskvärd.
C: Mmm ja men det får jag.
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M: Vilket stuk, vilken stil.
C: Ja precis.
S: Men brukar du kolla någonting före såhär på internet eller så?
C: Nä det harjag inte gjort över huvud taget faktiskt.
M: Nä. Säg att vi är i butiken nu, du har bestämt dig för att gå ut och handla och vi är i butik, vad
brukar vara det första du tittar på sådär som du spontant lägger märke till?
C: Mm om jag inte behöver nya träningsbyxor så kollar jag bara på toppar eller så så. Det brukar
oftast vara dem jag känner att jag behöver köpa oftare. Men eh byxor, om jag ska ha byxor så gör jag
som jag gjorde idag då att jag kollar på byxorna först
S: Ja just det.
C: Eh och det tror jag är för att jag tycker topparna är enklare, det är mer eller mindre bara att köpa
dem i olika färger *skratt* så tycker jag och då känns det som att jag ville hellre ta det med byxorna
först för att veta om… om byxorna har ett visst stuk så måste ju själva toppen också ha samma.
S: Passa ihop?
C: Jaa det kunde lika gärna varit så att jag hittade sådana man knyter här nere t.ex. och sådant där då
kanske man behövt haft en sådan topp, att tänka på det, eller om byxorna suttit pösigare och sådant.
M: Jaa då har man annat linne till, överdel så.
C: Jaa, precis.
M: Provar du alltid i butik eller kan du köpa sådär utan att?
C: Nää, jag provar allt om jag inte vet att den passar bara för att jag har en likadan hemma eller något
sådant, annars provar jag allt.
M: Vad är det som får dig att prova? Eller självklart om man gillar någonting kan man tänka att det
här kan jag prova men idag t.ex. så kunde du ju prova grejer som du kanske kan tänka dig, provar du
mycket, ofta eller är det liksom mer få plagg som du…?
C: Nää jag brukar nog ta med mig ganska mycket till omklädningsrummet fast sen så, det kan hända
att jag tar med mig en massa fast bara olika färger, det kan vara samma sak fast en massa olika färger
bara för att jag, jag måste typ prova och se hur det ser ut till mitt ansikte och så, ibland så tar jag till
och med kort i spegeln såhär och så byter jag mellan bilderna för att se vilken färg jag provat såhär
klick, klick, klick, det brukar jag göra med partyklänningar.
S: Ja om man är ute och shoppar själv så brukar jag också ta kort och skicka till ett smakråd *skratt*
M: Du pratade lite om material och så, känner du ofta på plagget?
C: Mm, ibland så tittar jag bara för ibland så ser man ju, bomull till exempel kan det ju vara sådana
här ribbade kanter.
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M: Som en fåll så.
C: … vid änden så då kan man se bara man kommer lite närmare, men annars brukar jag alltid känna
liksom för att just det här att jag inte vill att man ska se svettig ut, speciellt då på byxor, en del kan ju
komma i sådana här mysbyxor nästan och det tycker jag då syns det ju på rumpan och allting att man
suttit ned på cykeln då till exempel (spinning) och då syns det ju och det gillar inte jag.
M: Nää så syntet känns bättre som då syns inte, ja svetten.
C: Ja och sen har jag träningsbyxor som eh, det var sådana vita såhär knastrigt tyg nästan och på
insidan så var det sån där extratyg eller sådär och det satt åt så när man blev varm så satt det så hårt
så jag kunde inte köra bodypump till exempel för jag kunde inte böja på benen.
M: Stramar liksom eller?
C: Ja precis det fastnade på knäna så kommer man liksom inte ned bara för det, så det vill jag ju inte
ha sådant, det är jag väldigt noga med.
M: Många, ibland kan man ju känna såhär och tycka att, tycker du att känseln att du känner på ett
bomull- och sen ett syntetplagg, kan det liksom kännas ibland, känner du efter hur mjukt tyget är?
Eller är det mer att du tänker på svett och den sporten.
C: Aa och sen så tänkte jag på en annan sak också för att den vita toppen som var på Stadium, så var
det bomull och den var så himla tajt, det var jättesvårt att få på den så jag tänkte…
M: Ja den provade du.
C: Ja jag provade den men jag fick liksom inte över den här, eller sådär(syftar till axlarna) på ett
normalt sätt kändes det som, nää jag ska inte behöva trycka på mig toppen liksom, den ska bara åka
på, och den fanns bara i S så då brydde jag mig inte om liksom att, eller det fanns ju ingen mer.
M: Frågar du ofta personalen om hjälp?
C: Näää, det är sällan nästan aldrig. Det är i sådana fall om det är något jag gillar väldigt mycket eller
så, om det finns någon mer storlek. Skulle det vara skor så skulle jag fråga, men det tycker jag är svårt
och det vet man ju inte ibland så är det bekvämt på det viset ibland är det aerobicsskor eller, och
skor tycker jag det är viktigt att man köper bra skor, det kan jag betala mycket för.
M: Mm så det blir rätt, så om du frågar då handlar det om storlek liksom inte jag letar efter det här
och att de ska plocka fram plagg.
C: Nä, då brukar jag bli stressad och nervös.
M: Att behöva välja där.
C: Aa också är man petig då att nää den gillar inte jag och så vill inte jag vara jobbig mot personalen
liksom, jag har ju mina egenheter.
M: Ja precis. Eh, när tittar du på prislappen?
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C: Eeem om jag inte har sådär jätte mycket pengar för tillfället eller så att det verkligen är snålt då
kollar jag på prislappen direkt och sen så gillar inte jag att köpa kläder när jag inte har pengar jag vill
liksom bara gå i affärer och bara plocka ihop grejer att prova och sen titta på prislappen. Så då oftast
när jag handlar så kollar jag på prislappen efteråt för då har jag bestämt mig att jag ska handla för ja
ganska fritt men jag, jag har väl en begränsad budget men ändå så vet jag att jag ändå har ungefär
detta att handla för och det är inte värsta tajt då. På skor kollar jag inte på prislappen över huvud
taget för jag tycker det är så pass viktigt, jag har haft benhinneinflammation en gång så då är jag
väldigt noga med att det liksom blir rätt och då skiter jag ju i vad det kostar, då får det kosta vad det
vill.
M: Så pris det är egentligen inte sådär jätteviktigt, du vill hellre ha något som passar.
C: Jaa, jaa, fast träningsbhar och så då köper jag hellre en billig träningsbh eftersom den ändå sitter
under så skiter jag ju i hur den ser ut, men jag vill att den ska vara vit för att den ska passa under allt.
Men eh och sen så har inte jag så stora bröst så de hoppar hej vilt så *skratt* då behöver man ju inte
tänka så mycket på.
S: Nää då behöver man ju inte någon jätteavancerad variant.
M: Nää precis för vissa är det ju jätteviktigt omen vissa har ju verkligen problem.
C: Aaa, aaa precis.
M: Tycker du det är viktigt om du går in i en butik t.ex. vad tycker du är viktigt liksom för att hitta rätt
produkt, vad tycker du om hur det är upplagt i butik, vill du ha efter märke eller färger eller…?
C: Näää, märke bryr jag mig inte om, jag vill att det ska vara lätt att se var byxorna hänger och var
topparna hänger ungefär.
M: Lite kategori så, om du letar efter byxor så kan du lätt se dem.
C: Aaa t.ex. här nu på intersport, var det lite halvt så som, jag helst kanske hade velat ha det såhär att
byxorna på ett ställe, hängde så och topparna så man kan se dem. Någonting sådär kanske jag hade
tyckt varit enklare.
M: Kan du känna liksom, är det, det låter som du aa om det blir en sådan här att det blir väldigt rörigt
när de hänger på olika ställen att du.
C: Då går jag.
M: A precis, inte leta på samma sätt då som om det skulle hängt på samma ställe.
C: Nää det gör jag inte, jag går den här lilla biten som jag ser att det finns träningskläder och sen går
inte jag och tittar lite här borta och här och här borta utan jag går där jag ser liksom typ att här är
träningskläderna och sen så om det börjar bli för mycket jackor och löpargrejer såhär och det ändå
finns toppar där så kanske jag inte ser dem direkt utan tänker nejnej det här är nära jackor det är fel
område, då är jag fel ute så att.
S: Precis.
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M: Eeeh, ja färg vi har ju pratat ganska mycket om färg även när vi gick runt och sådär.
C: Aaa starka färger och så.
M: Ja och att det kan vara mer avgörande då som du sa när du provade den här bomullstoppen att
det kan ändå funka om det är rätt färg.
C: Mm, jaa jag kan gå med på det ändå.
M: Aaa så det skulle du säga var viktigt eller?
C: Ja, färgen är väldigt viktig.
M: Om du inte hittar riktigt det du söker, du har fått den här bilden av någonting som du ska ha, så
hittar du inte det, kompromissar du ofta då, att du tar någonting som stämmer hyfsat bra överrens?
S: Eller något helt annat?
M: Eller struntar du helt i att köpa då?
C: Det beror på hur mycket jag måste kompromissa, om det är såhär att jag verkligen behöver sådär
nununu då kompromissar jag ganska mycket men om det är så att det jag har duger då tycker jag
såhär näää varför ska jag lägga pengar på det här som jag ändå inte tyckte om så mycket.
M: Så då är priset ganska viktigt om du ska…
C: Ja precis om jag ska kompromissa så är priset väldigt viktigt, är det. Jag brukar tänka faktiskt att
när jag är i en affär så plockar jag upp en massa kläder så tänker jag åh vad kul här är en massa kläder
jag kan prova, också om det inte passar så tänker jag amen aja då slapp jag i alla fall betala för det här
*skratt*
M: Vad tror du ofta är avgörande, om du köper någonting, som idag till exempel så var det ju mycket
färg kanske och att just att du kunde kombinera så och matcha, pratade du mycket om.
C: Aaa men jag tycket matcha och jag köpte de där. Om vi säger dem med rosa på och dem med vitt
på dem byxorna (Röhnisch vadlång tajt träningsbyxa i svart med detaljer i avvikande färg) då
bestämde jag ju mig mellan dem två med det jag matchade. Om jag hade köpt en vit topp då hade
jag köpt byxorna med det rosa för att jag tyckte om dem mer men jag vill ju fortfarande inte, när jag
håller på med tvätten och sådär då, åh nej nu har jag råkat stoppa den vita toppen i tvätten då kan
jag inte ha de rosa byxorna idag. *skratt*
M: Har du någon gång bett butikspersonalen beställa ett plagg till dig för att du väldigt gärna vill ha
någonting?
C: Näää, om det hade varit någonting som jag väldigt gärna hade velat ha så hade jag, ibland, jag har
varit inne på hm någon gång och de har sagt att omen vi har det på hm i stan så att de hänger undan
det eller sådär men aldrig…
M: Då letar du efter något annat liksom.
C: Jaa jag tänker mer att jaa det är slut.
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S: Och då får det vara.
C: Mmm.
M: Lämnar du tillbaka ett sportplagg som du köpt, returnerar du det?
C: Jag har aldrig gjort det någon gång faktiskt, jag brukar ha bestämt mig när jag shoppar.
M: Aa du provar liksom och sen har du bestämt dig. Nu har vi inte pratat så mycket om märken, men
det verkar inte riktigt vara så himla viktigt?
C: Nää jag brukar inte bry mig om märken alls.
M: Inget såhär favoritmärke?
C: I sådana fall är det Nike, eller jag tittar inte på det först det är bara det att jag gillar dessa modeller
mer. Fast Röhnisch är ju ganska bra också, byxorna tycker jag ju om som jag har hemma är Röhnisch
och dem jag köpte är ju Röhnisch så dem tycker jag väl om också då.
M: Men är det också så att om du skulle ha två likvärdiga byxor så behöver det inte bero på märket.
C: Nää det skulle jag inte.
S: Då är det annat som är viktigare, det är liksom färg, pris och modell.
M: Kombinationen, du kombinerar liksom märken helt vilt.
C: Ja precis, ja det gör jag.
M: Köper du ofta på plagg, vi pratar om hur man använder plagget, köper du vissa plagg till viss typ
av träning?
C: Mmm naaaee.
S: Eller använder du liksom plagget till allt.
C: Jag tränar ju bara pass, då tränar jag body combat, spinning och body pump och jag tycker att
samma träningskläder passar till alla dem men om jag hade tyckt om afrodance, nu gör jag inte det..
M: Har du provat det?
C: Jaa, haha tvättatvättatvättatvätta, röromröromrörom *skratt* jag tycker det känns jättefånigt att
stå där och då ska man stå och stampa samtidigt, men då är det många som har låga byxor typ
haremsbyxor, och om jag hade tyckt om det så kanske jag hade velat ha ett par haremsbyxor men jag
är inte säker, för det tyckte jag inte att det passade med dom träningskläderna om man ska vara så
petig då. Men jag har gått några gånger på det i vanliga träningskläder och det känns ändå såhär jag
gillade inte det.
M: Men tänker du också såhär när du handlar att du kan använda dem till fritidsplagg eller är det
bara för träning?
C: Ja bara för träning, strumporna kan jag ju tänka mig använda i vanliga skor.

Consumer insight 30
Appendix 1
M: Aaa men kläderna är bara träningsplagg.
M: Funderar du någon gång över kanske miljövänliga alternativ?
S: Har du sett det någon gång över huvud taget?
C: Nää det har jag ju inte. Nä och jag har aldrig tänkt på det heller.
M: Om du hittade det i butik?
C: Jag skulle nog inte veta vad det var heller även om det stod såhär miljövänligt så hade jag börjat
tänka hur ser det ut om jag fått reda på att det finns miljövänliga plagg men jag får en bild i huvudet
såhär av pappersbruk när man gör papper *skratt*
M: Haha lite såhär smuts kvar, ja för det pratar vi också mycket om såhär den kombinationen hur det
uppfattas liksom träning och miljö. Oftast är ju liksom träningskläder såhär färgglada. Just att det inte
klingar, det lägger sig inte mjukt med miljövänligt.
C: Ja för att med färger och sådär jag tänker med färger jaha just det det är det som inte är
miljövänligt eller sådär tänker jag man färgar och har sig, men vad skulle det vara då typ vitt men
håller man inte på och färgar vit också eller bleker och så så att det ska bli vit. Vad är det för färg som
blir när det är miljövänligt.
M: När du handlar träningskläder, känner du såhär att träningskläder överensstämmer om du jämför
såhär med din övriga stil i övrigt, känner du att det är en del av det, eller är det träningskläder enbart
för dig? Kan du säga att det är en del av din klädstil?
C: Ja träningskläderna blir man ju fortfarande inspirerad av mina tankar hur jag tycker att
träningskläder ska se ut för att det finns ju de som har sådana här shorts och stor t-shirt och tycker
att det är träningskläder. Jag tycker att det ska vara lite mer som jag tycker då är stil eller så. Jag vill
se lite mer ordentlig ut, eller vad man ska säga. Om det hade passat, för jag gillar att ha kjol och
klänning och sådant, så om det hade passat på någon av mina träningsformar att ha sådan
träningskjol så kan jag tänka mig att köpa det. Nu passar ju inte det till spinning när man ska sitta, det
skulle se jättefånigt ut. Jag har liksom aldrig sett någon som gått med kjol på träningen men det finns
ju sådana löparkjolar men nu springer inte jag så mycket.
M: När vi pratade förut också om man känner sig väldigt bekväm omen rent så estetiskt att man
känner sig bekväm i det.
C: Jaa för att det är min stil så jag är bekväm med den stilen liksom.
M: Att man kan få den kicken av att ha någonting man tycker är snyggt det är ju viktigt.
C: Ja precis, jag vill känna mig snygg när jag går till träningen jag skulle aldrig kunna ta på mig sådan
shorts, surfshorts nästan och sådana t-shirts som bara ja. Fast de flesta tycker jag är ganska lik det är
nästan såhär fotbollstjejer och sådär eller en sådan träningstopp som är en t-shirt egentligen som jag
kanske skulle välja att sova i på natten liksom, det skulle jag aldrig kunna gå i. Det går emot min stil.
S: Är det någonting som du har tänkt på att vi har missat eller något du vill ta upp som du tänkt på?
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C: Hmm nä nää.
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4 Profile D
Age: 20
Occupation: Employed
Exercise: 6 times per week
Objective: Shorts for running

4.1 Observation D
The participant is looking for a pair of shorts to use for running. She wants a longer model since she
thinks a short model is chafing too much. She wants a dark color, she rather wear a bright color for
the top. She is mentioning the brand GASP.
The observation starts at Stadium, she touches a pair of Capri pants (Nike, cotton, D1), she checks
the price and looks for the right size, she says that they are not synthetic which is good because
synthetic feels plastic and it feels like you cannot sweat in it. The pants are also good because they
are thin and the waist is broader. She goes to the male department, looks quickly through the offers
without closer touching anything. She says that it seems like they do not have much.
She touches a pair of grey capri pants(Nike, cotton, D3) and moves on. She further says that
garments should not be too tight for exercising, they should be loose. She walks to the fitting room
and tries on the black pants. She did not like them because of the “camel tow” built up in them, they
have no real seam in the crouch and they keep curling up. She puts them back and looks at a pair of
black mesh shorts (Nike, synthetic, D4) in boxing model and says this is what she is looking for but
longer. She wants to leave the store.
The observation continues at Intersport, she looks at a pair of grey capri pants (Röhnisch, cotton) and
says that they are too bright. She finds the same pants in black (D5) and brings one pair with her. She
looks at a grey pair of tights with draping, but they are too much. She walks to the male department,
takes a quick look and walks to the fitting room. The black pants are better than the once at Stadium
but not quite what she is looking for. They are a bit too thin and too loose and the waist which feels
strange.
She wants to go to Team Sportia. She walks to the male department and looks at a pair of black
cotton capri pants but says that they are too loose fitting. She looks at another pair of black pants,
also Capri (Nike, dri fit) but thinks they are too tight.
She wants to go to Proteinbutiken since she knows that they sell a certain brand. When we get there
the store does not have much garments, and no shorts she says.
We continue at Fitnessbutiken and she looks at a pair of black/orange mesh shorts (GASP, synthetic,
D6), she checks the price and looks for the right size, she wants to try them on, this is what she is
looking for. The mesh feels thinner than other mesh, like if it would let more air through. She walks
to the fitting room. The sales person asks if we want any help and she says that she likes the shorts
but they do not have an inner layer and they would probably curl up. The sales person says that he
can order a pair that she likes and she can come to the store and try them on, she does not have to
buy them. She thinks that is good, the sales person also says that she can check their webpage and
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then order them in the store so that she can try them on. She says that she will check their web store
and then contact them again. The observation ends.
D1

D2

D3

D4

D5

D6

4.2 Interview transcription D
M: Varför bestämmer du dig för att gå ut och handla träningskläder? Varför känner du ett behov?
D: Varför jag bestämmer mig… Jag bestämmer mig för att köpa träningskläder för att jag kommer på
något som jag behöver.
M: Du känner alltid att du behöver någonting?
D: Ja det är inte som att gå och kolla på andra kläder. Det är inte för att umgås med kompisar utan
mer; nu behöver ag det här. Det är så svårt att bara gå och titta efter…
M: Det gör du aldrig? När du är ute på stan så går du inte spontant och tittar på träningskläder?
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D: Nej.
S: Du känner inte ett sug att gå och titta vad de har för nytt?
D: Neej. Det är mer att; nu behöver jag någonting
M: Det behovet du känner, kommer det oftast under träning? Som gör att du känner att det här
skulle jag behöva? Eller kan du se plagg på andra och tänka det där skulle jag kunna tänka mig.
D: Nja, jo nu när jag har letat efter shorts så har jag ju sett att det finns sådana shorts och tänkt på att
jag behöver nya shorts, just den typen och tänkt att de ser bra ut. Men det grundläggande har varit
att jag behöver något annat att träna i.
M: Att du behöver plagget?
D: Ja.
S: Är det en positiv känsla att handla träningskläder eller känns det jobbigt?
D: Det är jobbigt när man inte hittar det (skratt). Men jag tycker inte det är jobbigt att gå och köpa
träningskläder. Jag har väldigt mycket kompisar som inte vill det för att dem är inte nöjda med sina
kroppar och sådär, men ingen ser likadan ut, ungefär så tänker jag, sen är man väl inte alltid helt nöjd
med hur man ser ut.
M: Nej det hämmar ju säkert alla mer eller mindre.
D: Men man måste ju ändå ha kläder för att täcka det om det skulle vara så (skratt).
M: Ja precis.
M: Säg att du bestämmer att du behöver det här plagget, vad är det första du gör? Gör du någon
förstudie?
*Stort skratt utbryter*
S: Förstudie? (skratt)
M: (skratt) Jag menar kollar du upp någonting innan eller går du rakt på rödbetan?
D: Jag vet inte, jag brukar ha rätt bra idé om vad jag vill ha, det är inte så att jag går och kollar först
och sen går tillbaka och tänker vad var det jag tittade på. Det är mer; jag vill ha det här och så går
man igenom vad som finns i affärerna.
M: Du vet vilka affärer som finns som du vill gå till och så kör du?
D: Ja precis.
M: Tittar du något på Internet innan?
D: Inte innan, oftast efter i så fall. Om jag inte hittar någon i stan sådär så tänker jag att jag kan ju
kolla om det finns på nätet istället.
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M: Spontanköp är inget du gör? Det pratade vi lite om förut.
D: Jo det kan jag väl göra men det är inte så vanligt. Jag brukar inte gå i affärer så ofta utan det är
mest kompisar som drar ut mig. Det är inte så att jag går och tittar i fönstren i affärer utan jag har
oftast ett mål. Kanske lite tråkig för att jag är sån men…
M: Nää.
D: Ekonomisk mer kanske.
M: Säg att vi är i butik nu, du har bestämt dig för att gå till butik. Vad brukar vara det första du tittar
på eller går fram till?
D: (väntar) Det beror lite på vad jag letar efter. Om man typ letar efter linnen och sådant, jag tränar
bara i linnen, inte t-shirtar, då är det starka färger som drar i mig. Är det byxor så är det mörka
färger..då går man dit.
M: Färg är ändå något som fångar din uppmärksamhet?
D: Mmm först kollar jag liksom; jag ska ha linnen och finns det ett stort ställ med linnen så går jag dit
det är mer färg. Det känns roligare att ha lite färg, mörka byxor och någon överdel som är färgad.
S: Brukar du gå omkring själv eller brukar du ha något smakråd med dig?
D: Eftersom jag inte går så mycket i affärer själv utan det är kompisar som drar dit mig så brukar det
ju vara folk som är med mig. Men jag brukar inte bry mig om vad dem säger.
M: De har ingen direkt inverkan på ditt val? Frågar du dem?
D: Ja det kan jag göra, frågar ibland ser det bra ut? Ja det gör det säger dem för att göra det enkelt
(skratt) det viktigaste är att jag tycker om det så det spelar ingen roll om man går själv…
M: Du köper det du vill ha helt enkelt.
D: Ja.
M: Provar du alltid i butik?
D: Ja det gör jag, det kan se väldigt snyggt ut när det hänger men det är inte så snyggt på.
S: Mmm det känner jag igen.
M: Man känner av passformen mer kanske.
D: Ja precis.
S: Brukar du känna på plagget?
D: Ja det gör jag.
S: Brukar du även prova plagg som inte tilltalar dig direkt, det kan vara bra liksom?
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D: Nja jo det första två byxorna som jag provade idag var ju inte sådana byxor som jag skulle tagit om
det hade funnits något annat.
M: Nej dem stämde ju inte riktigt överrens med den beskrivningen som du gjorde innan.
D: Precis.
S: Så det blev lite av en kompromiss?
D: Ja, sen är ju det man bestämmer sig för innan man kommer till butik inte alltid det bästa. Ofta
känner jag på tyget, det får inte vara sladdrig usch, sladdrig kan jag inte ha, det prövar jag inte ens,
no, obekvämt.
M. Jaa..känner du på det för att det ska kännas mjukt och skönt eller för att känna om det är för tunt
eller för tjockt?
D: Ja mjukt och skönt och luftigt känner jag efter. Typ dem första var lite mer byxaktiga och inte så
luftiga men de var väldigt mjuka och sköna så det var några kriterier som de uppfyllde i alla fall.
S: Brukar du fråga personalen om hjälp?
D: Nej inte direkt, om jag märker att de har ungefär det jag vill ha då kan jag fråga; har ni detta eller
har ni det inte. Som i sista affären (fitnessbutiken) så märkte jag att han har annat också, sen hade
jag väl inte tänkt att gå in på deras hemsida och sen komma tillbaka till affären, det hade jag inte
tänkt på. Där kändes det värt att gå och prata med dem istället för intersport, där kändes det… nää.
De kanske är trevliga men det känns inte som samma typ av butik.
S: Har du några tidigare erfarenheter av hjälp, bra eller dålig?
D: Ja det var ju väldigt bra idag, Jonny på Fitnessbutiken. Oftast så är det mer från vanliga
klädesaffärer, jag är så trött på folk som inte låter en gå och kolla själv, vill jag någonting så går jag dit
och frågar, jag hatar när de är in your face. De tror att det är bra men de tappar säkert typ 80 % av
kunderna på det.
S: Det är bra att de frågar med om man säger nej tack så får de lämna en i fred.
M: Ja ibland kan man nästan känna sig tvingad att köpa något tycker ja.
S: (skratt) Ja eller obekväm och rymma därifrån.
D: Mindre butiker har lite den här; varför är du här, det ser inte ut som du har pengar. De vet inte hur
mycket pengar jag har, jag kanske har en dålig dag. Så behöver jag hjälp så frågar jag men jag vill inte
ha någon som passar upp på en och hämtar storlekar och så.
M: När det gäller material, hur tänker du när du väljer material?
D: Det ska vara luftigt och mjukt.
M: Tänker du om det är bomull eller syntet t ex?
D: Nja inte så jättemycket, jag går mer på känslan.
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M: Tittar du ibland på tvättrådet där materialet står?
D: Ja lite så, sen har jag fått för mig att allt som är sliskigt är syntet, det är oftast det.
M: Det är känslan av det som du inte gillar eller, att det är obehagligt mot kroppen?
F Mmm jag vill ha kläder som lyfter fukten från mig för jag svettas så mycket, jag har hög
ämnesomsättning så jag svettas väldigt mycket när jag tränar. När man gymmar så vill man ha kläder
som lyfter fukten bort från kroppen, jag bryr mig inte ett dugg om jag ser svettig ut. Utan det är mer
inte så skönt om kläderna sitter klistrade på en och syntet tycker jag har lite den känslan, när man tar
på sig det så sitter det väldigt nära kroppen men det lyfter inte ut fukten på det sättet utan det håller
kvar det.
M: De flesta träningskläder du har är bomull?
D: Ja, någon blandning kanske, lite syntet och lite bomull. Jag har nog inga bara syntet.
S: Ungefär vid vilken tidpunkt tittar du på prislappen? Hur viktigt är det?
D: När jag är i kassan (fniss) alltså känner jag för ett plagg så spelar det ingen roll vad det kostar
egentligen. Sen måste man ju tänka vad man har på kontot också, men det är typ vid kassan eller om
man provar flera plagg och tycker att många är ok så kanske jag kollar på priset i provhytten men jag
är inte som min mamma som kollar på priset först.
M: Det spelar ingen roll när du provar?
D: Nej, sen kanske jag inte köper ett par shorts för 1500 spänn, inte värt det.
M: När du går in i en butik, vad kan vara viktigt för dig att hitta, hur sorteringen är, vill du ha det efter
märke eller färg eller…så det blir lätt att hitta?
D: Jag tycker det är lättast att ha efter typ av kläder, om du söker linnen så ska det vara linnen. Men
oftast är det upplagt efter märke, jag tycker inte det är så bra. Om tänker ett sådant här fyra korsställ
så, man går inte runt ställen, det gör man inte, då missar man kanske någon grej.
M: Du går inte runt igen om det är lite dåligt med linnen så tar du en extra tur?
D: Jo det kanske jag gör om jag vet att det är uppdelat efter märken men jag hade helst sett att det
var uppdelat efter sort, det är lättare, det skulle dem nog tjäna på men det vill de nog inte. Man kan
ju fortfarande ha uppdelat efter märke men inte...alla..det här är Nikes linnen till exempel, istället för
här är Nikes kollektion.
M: Vi pratade lite om färg förut, hur ser du på färgval?
S: Mörka byxor och färgglada toppar, de va ju så som vi gick och tittade idag.
D: Ja jag struntar i ljusa byxor, det kanske är dumt men jag trivs i att ha färgglatt upptill och mörkare
nertill.
S: Det känns som att många vill ha det så.
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M: En del kan nog känna att det blir för mycket färg.
D: Turkosa shorts till exempel det är ju inget som jag tycker ser speciellt snyggt ut. Sen kanske det är
snyggt om man har svart t-shirt till men det kanske det inte är så många som har, mest killar. Många
har ju svarta linne och så men då har de ju oftast svarta byxor till.
S: Brukar du vilja matcha?
D: Njae, mest att det ska sitta skönt.
D: Om du kommer ihåg senaste gången du köpte träningskläder, vad var avgörande för att du köpte
då? Alternativt varför blev det inget köp?
D: Förra gången så köpte jag linnen, och jag ville ha lite större linnen, pösigare om man säger så. Jag
hade fått pengar i julas för att köpa träningskläder. Och de valde jag dem linnena för att det var ljusa
färger och de satt väldigt löst och skönt.
M: Köpte du flera av samma modell fast i olika färger?
D: Nej, det var olika faktiskt. Det var i mellandagsrean som jag var ute och bara gick runt.
S: Mest avgörande då var passformen?
D: Ja och att det var skönt.
M: Handlar du oftast enstaka plagg kontinuerligt eller köper du gärna flera plagg mer sällan?
D: Jag köper hellre kontinuerligt, något enstaka plagg. Samtidigt så är det såhär att det är gött att ha
nya grejer, köper man mycket på samma gång så blir det inte riktigt samma grej.
M: Har du någon gång bett butikspersonalen att beställa ett plagg åt dig?
D: Ja det har jag.
M: Vad brukar vara speciellt för sådana plagg?
D: Jag har bred rygg så jag vill inte riktigt ha så löst sittande. Om man ska köpa linnen..det va något
linne som jag blev grymt kär i, jag bara måste ha det här men så hade dem så man kunde mer
måttbeställa, då beställde jag för normalstorlekarna satt mer tight över ryggen på mig. De var bra
annars men just över ryggen. Det var i Göteborg, jag har inte varit där sedan dess men..det var bra.
M: Vad var det som gjorde att du blev kär i det här plagget?
D: Jag tror att det var för att det var så mysigt? Det kändes nästan inte som man hade det på sig, det
var väldigt lätt men ändå liksom..ja..värmande..jag vet inte vad jag ska säga..
M: Du kände dig samtidigt inte naken?
D: Nej precis. Och sen var det ett sådant som lyfte ut svetten. Jag har andra liknande material så jag
vet att det känns väldigt bra att ha på sig när man tränar också.
Vad var det för material på det, kommer du ihåg det?
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D: Det var någon blandning med bomull, kanske elastan eller något också (skratt).
M: Lämnar du ofta tillbaka sportplagg som du har köpt?
D: Nej...det gör jag inte, jag brukar vara ganska säker och köper inte sådant jag inte vill ha.
S: Vi tänkte prata lite om märkeslojalitet. Hur viktigt är märket?
D: Det är inte så viktigt. Idag har jag letat efter ett par byxor som jag vet att Gasp har. Det är därför
jag kollade mer fitnessbutiken. Annars spelar det egentligen ingen roll, faktiskt. Däremot har jag inte
så mycket Röhnisch och sådant därför att dem har lite sladdrigt..inte för att jag inte kollar på deras
grejer och så, jag provade ju ett par av deras byxor idag men det blir liksom mer automatiskt att man
inte köper av det.
M: Du tycker att du har skapat den uppfattningen om dem?
D: Ja precis, men ändå så vet jag att de har vissa grejer som är bra, jag har inte något som jag känner
att jag måste ha det här märket, bara onödigt dyrt.
M: Du letade ju nu efter Gasp till exempel, vad förväntar du dig av det märket?
D: Alltså Gasp är mer gyminriktade kläder, oftast herrstuk på dem, det är nästan bara killar som har
Gasp. Men samtidigt har killar den här lite mer att det ska sitta skönt och det behöver inte vara
snyggt. Men av det märket så förväntar jag mig det här nätaktiga på byxorna till exempel, materialet.
Om man kollar på deras linnen så är de oftast lite grövre, mer som ett vanligt, tjejers är oftast tunna
men deras är mer lite grövre, man märker de också, på affischer och sådant på gym (skratt), man har
ju skapat en uppfattning också om dem, men sen vet jag inte om de är sådär jättebra, det vet jag
inte. Men shortsen vet jag att jag tycker om.
M: Så du tittar inte på speciella märken först?
D: Nej utan mer formen och vilken typ av plagg det är.
M: Om vi går till användning av plagget, köper du ofta plagg som kan användas till flera
träningsgrenar eller är du noga med att det ska vara rätt plagg till rätt typ av träning?
D: Nej jag använder mina kläder till både pass och gym och löpning och cykla och så. Jag tycker det är
onödigt, man måste ju ha mer utrymme i garderoben också, har så mycket redan det får inte plats.
S: Brukar du använda sportplaggen på fritiden?
D: Ibland, linnena, alltså inte shortsen, eller ja en varm dag på sommaren. Eftersom de är ganska
starka färger så är det ganska snyggt att ha dem till jeans och så. Det är inga slappa linnen, även om
jag säger att jag vill ha dem lösa så kommer ju inte träningslinne aldrig va som en urtvättat t-shirt.
S: Kan du relatera träningskläderna på något sätt till din övriga stil, känns de som en del av din livsstil
eller är de bara träningskläder?
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D: Över lag så gillar jag ju löst sittande kläder, för att det är skönt, det är inte så gött och ha tubtopp
precis. Jag är ganska laid back så jag bryr mig inte så mycket om vad jag har på mig om man jämför
med andra, det är mer att det ska vara bekvämt.
S: Känns det som att träningskläderna passar in där lite?
D: Ja precis.
M: Om du skulle beskriva hur du vill känna när du har ett träningsplagg på dig, hur skulle du beskriva
då, du får använda precis vilka ord du vill?
D: Man vill fortfarande känna sig fräsch, även om man är supersvettig, har man sunkiga kläder så
känner man sig sunkig. Har man lite mindre sunkiga kläder så blir man ju lite fräschare. Det tycker jag
är bra med starka färger också, det lyser upp ansiktet och så, man ser fräschare ut.
M: Har du någon gång funderat på mer miljövänliga alternativ till träningskläder eller har du sökt
efter det?
S: Har du överhuvudtaget sett några?
D: Jag har sökt har jag faktiskt gjort men jag har nog bara sett det på internet, inte i vanlig butik.
Alltså det finns ju linnen som man köper som vanligt linne som inte är träningslinne som man kan ha,
den butiken stängde också, det var en vanlig butik, ovanför Kappahl.
M: Om man säger så här då; tror du att det skulle kunna vara avgörande för dig vid ett köp?
D: Egentligen inte, alltså jag vill ha vad som tilltalar mig, vad som känns skönt att ha på sig för att
bambukläder är inte så gött att träna i, de är ganska täta ändå tycker jag. Sen tror jag kanske inte att
de skulle ha det utan det är mer kanske ekologisk bomull. Det roliga är att de har oftast snyggare
färger, jag vet inte varför men mera jordaktiga färger, men ändå starka.
M: Ekologiska menar du?
D: Ja, det är inte dem här neongröna men..
M: Skulle du kunna tänka dig att betala mer för ett sådant plagg?
D: Ja det skulle jag, fast då måste de ju kännas bra, om jag hade haft två likadana, den ena ekologisk
och den andra inte så hade jag nog köpt den ekologiska, men det viktigaste är att den passar mig
måste jag säga.
M: Har du något att tillägga Sofia?
S: Nej det tror jag inte. Är det något som du, Frida tycker att vi inte har tagit upp som du har tänkt
på?
D: Njae, det här är ju inget man går och tänker på.
M: Sen kanske man inte vanligtvis separerar det från vanliga köp heller, det är ju ändå kläder.
D: Det är lite så jag känner faktiskt, det är bara det att det är andra butiker.
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M: Kan du gå in i sportbutiker och titta på vanliga kläder?
D: Ja det kan jag göra men det är inte så vanligt, det är inte ofta dem har..det är mer om man ska ha
en tjock munktröja eller något, det är de ganska bra på, eller mysbyxor, de har ju inte jeans och
sådant.
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5 Profile E:
Age: 24
Occupation: Student, working part time
Exercise: 1-3 times per week
Objective: Wind jacket for running and walking and a tank top.

5.1 Observation E
The participant is looking for a wind jacket to use for running and walking activities. It should be tight
and resistant to wind and water. It does not necessarily need to have a hood but it should have a
pocket for the ipod. The price should also not be too high.
She is also looking for a tank top. She does not want cotton, instead something that is good for sweat
transportation. The color could be anything but black and she points out that the choice of color is
important, it does not suppose to show when you sweat. The price is also important for the tank top.
She wants to start at Intersport. The reason she wants to start in this store is because she has
previously seen a wind jacket including pants in another Intersport store. She walks straight towards
a pink wind jacket (Röhnisch, synthetic) and says that she likes it, but further adds it is just because it
is pink. She grabs a turquoise tank top (Nike, dri fit, E1) and says that she likes it because of the color
and that the material seems good to sweat in. She decides to try the tank top on and brings it with
her.
She touches a purple soft shell jacket on the sale racket and moves on to a blue/turquoise tank top
(Röhnisch, synthetic, E2) and says that it is cheaper and also looks nice. She touches both of the tank
tops again and says that the blue/turquoise feels softer. She also brings the blues/turquoise tank top
with her and further asks the sales person for the wind set which she has previously seen. She checks
out the wind jacket (Pro touch, synthetic, E3), it is available in pink and in black with pink details. She
checks the price and says that she prefer the black jacket with pink details, even if she likes pink it
will be too much with the entire jacket in pink. She further asks the sales person if it is a wind jacket
to be sure she gets the right garment. The wind set is also available with tights or wind pants. She
says that she prefer tights and picks a set with tights.
She walks to the fitting room to try on the two tank tops and the wind set. She starts with the wind
set and says that she thinks it fits good, she also asks us if this is the right fit of the garment; we say
that we think so. She further says that it feels cool, thin, and it feels comfortable in contact with skin.
She says that the tights are good but they are a bit too long, but they always are she comments. She
tries on the turquoise tank top and says that she really likes the color but it is too tight around the
stomach and her body is showing too much. She tries on the blue/turquoise tank top and feels the
same with this one, but the material is very soft and comfortable. The sales person brings her
another patterned tank top (Röhnisch, synthetic, E4 &E5) which has another model which she thinks
the participant will like better. She says that she really likes the pattern and tries it on. The model is
much better. She is though unsecure about the pattern and says that it is maybe a bit too much for
her and does not know if it fits her. She walks out in the store again and looks at a purple tank top
with pattern (Nike, cotton) and says that it is cool but it is cotton. She takes a fast look in the gym
department again and further asks why everything is in cotton; she has heard that cotton is not good
for exercising. She walks back to the fitting room and says that she wants to look at some
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alternatives to the wind set since she is not used to a wind jacket and is more comfortable in a more
sweater-like garment; “I always exercise in hood sweaters”(E6). She also says that she has a pair of
tights at home and could put some more money on a nice wind jacket instead.
She says that she is a bit bigger and does not want to emphasize this, she wants to cover it and want
to look slim like everybody else at the gym. She walks to the running department again and looks at a
pink long sleeved running sweater (Pro touch, synthetic, E7) and says that she really likes it but thinks
that it could not replace a wind jacket. She looks at a thicker sweater of the same character (Pro
touch, synthetic), black with pink details and says that it is nice. She further touches a black wind
jacket with pink details (Pro touch, synthetic, E7) and says that she thinks it is good that you can
remove the sleeves. She looks at a purple wind set (Dobson, synthetic), she checks the price and puts
it back. She says that she has never been running in a wind jacket and that she would feel a bit
unaccustomed. She touches the pink long sleeved sweater again. She looks at another long sleeved
sweater, black with fleece arms and wind proof woven fabric on the body (Pro touch, synthetic, E8)
and says that she believe in that one. She tries it on in the store and comments that it has no
pockets, which is a minus but says that it is really soft and comfortable, especially the fleece. She also
says that the fleece would maybe be too warm and starts to think what else she would wear with the
sweater and conclude that she could have a thin functional t-shirt under. It is also good that the
sweater has a zipper and is a bit higher in the neck so that she does not need to wear a scarf. She
thinks that it fits her good around the stomach, she does not look fat, it is a bit looser. It should have
had pockets though. She further comments that black is boring but the sweater is not available in
other colors, if there would have existed, she would probably have got another color, like black with
some accent color. She says that she is happy and do not want to keep looking for garments. She
brings the tank tops back and pays for the sweater (E9), we leave the store. She says that she does
not want to go to another store too look for tank tops because she sort of lost the motivation since
the tops she tried on did not suit her well, it is not fun anymore. The observation ends.
E1

E2

E3

E4

E5

E6
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E7

E8

E9

5.2 Interview transcription E
M: Vad är det oftast som gör att du bestämmer dig för att handla träningskläder?
E: När jag behöver nya.
M: När du känner att du verkligen behöver?
E: Ja då eller om man behöver pigga upp träningen lite, när man kommit i en svacka då kan det vara
ganska kul att gå och köpa någonting nytt, bara för att man ska bli motiverad och komma dit och
träna.
M: Det blir lättare att träna?
E: Ja.
M: Är det en positiv känsla att handla träningskläder?
E: Ja det är ju kul.
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M: Det är roligt att handla?
E: Ja.
M: Är det under träning som du känner att ja jag skulle behöva det här och det här eller tycker du
att… du har för lite träningskläder?
E: Nä men det är ju när man ser att alla andra har såhär jättefina träningskläder och grejer och då
känner man att fan omen då ska jag också köpa något nytt. Ja men just under träning tror jag att det
är.
M: Vet du oftast innan vad du ska köpa? Får du en bild av såhär vad du ska köpa oftast, omen det här
är jag ute efter?
E: Ehm, nja… jo men det är jag väl alltså… jo men det tror jag att jag är. Jag kan inte bara gå ut och
spontanshoppa träningskläder, det tror jag inte att jag hade kunnat göra. Nä det gör jag nog inte jag
vet ju liksom vad jag vill ha när jag väl är ute och shoppar.
M: Du vet kanske vilken typ av plagg det är i alla fall?
E: Ja men det vet jag.
M: Nu hände det ju förut att du ser på andra liksom att du tycker att amen du ser något snyggt på
någon och tycker att det där skulle jag kunna tänka mig, har du några fler, till exempel brukar du titta
på internet eller brukar du se annonser eller?
E: Nä faktiskt inte så mycket annat sådant på träningskläder, nä då det har jag aldrig tänkt på.
M: Du ser mest på andra liksom?
E: Eller när man går in i nån såhär sportbutik eller nånting så ser man träningskläder och tänker shit
jag måste köpa någonting.
M: Kan det vara något som får dig sugen på att köpa träningskläder? Ja du nämnde ju att om det
känns lite tungt i träningen…
E: Jaa eller att det går hål i dem kanske, de blir slitna och då behöver man köpa nya.
M: När du bestämmer dig för att handla träningskläder, gör du någon typ av research innan?
E: Nää jag scannar av butiken när jag går dit.
M: Du går till butik direkt, du kollar inte internet eller någonting?
E: Nää…. Om det inte är något speciellt som jag verkligen vill ha typ ett par träningsskor kanske då
kan jag ha kollat lite vad som fanns först på nätet.
M: Kolla olika butiker då eller?
E: Ja precis man jag tror inte jag hade gjort det bara för att köpa ett träningslinne liksom då hade jag
ju gått ut och kollat i lite butiker istället.
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M: Mmm. Om du är och handlar på stan och handlar vanliga kläder om man säger kan du gå in då
någon gång i sportaffärer bara för att titta.
E: Ja, ja.
M: Det kan du göra, så då kanske du även kan köpa något ibland?
E: Ja absolut.
M: Så du kan även göra spontanköp liksom?
E: Ja, det kan jag nog.
M: Säg att vi är i butik nu; vad brukar vara det första som du går fram till, i en sportbutik?
E: Alltså jag tror att det är typ jackor, vindjackor och sådant och sen kommer nog träningslinnen tror
jag.
M: Om det hänger en svart och en rosa tränings jacka?
L: *skratt* Dum fråga! Den rosa!
M: handlar du ofta träningskläder själv eller har du oftast någon med dig?
E: nää jag har någon med mig tror jag, smakråd är alltid bra.
M: mmm du har en person som ett smakråd men även som sällskap kanske
E: ja precis, men ja visst man kan väl handla träningskläder själv också men det är ju alltid roligare att
handla med någon annan det spelar ju ingen roll vad det är liksom
M: Hur stor inverkan tror du den personen har på ditt val?
E: Ganska stort tror jag
M: du frågar ofta?
E: fast är det någonting jag verkligen, alltså nu är ju jag lite crazy ibland, typ med mina färger och
mönster och sådant där, om det är någonting jag verkligen vill ha och tycker är snyggt och den andra
personen tycker det är skitfult så skiter jag i det för då vill jag verkligen ha det. För då trivs jag i det
liksom. Det är ju jag som ska trivas i det.
M: Ja precis, men du frågar ändå av folk tycker kanske?
E: Ja.
M: Provar du alltid i butik?
E: Nä, nu för tiden kan man ju lämna tillbaka allting också, det är jättebra, få pengarna tillbaka liksom.
M: Jaa så du tycker inte att det är jobbigare att gå och lämna tillbaka ett plagg än att prova i butik?
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E: Nää, oftast så sitter det ju bättre när man kommer hem också. Om man är såhär osäker på
någonting, då känns det ju bättre att ta hem det och prova det i lugn och ro och kanske prova det
tillsammans med, om man nu köper träningslinne, att man provar tillsammans med byxorna och
skorna och ser hur det ser ut som helhet. Det kan man ju inte se i ett provrum på intersport i de här
små ljusa rummen liksom, det är lite svårt.
M: Vad får dig att prova ett plagg i butik? Kan du prova ett plagg som du tycker, ja för det första ser
bra ut att det är rätt färg och sådär eller om du tror en passform är bra eller?
E: Vad det är som gör att jag provar plagget?
M: Ja.
E: Färgen tror jag, eller färgen och själva modellen alltså passformen som du sa, jag tror det.
M: Frågar du ofta personalen om hjälp?
E: Nä inte om jag inte behöver hjälp.
M: Vad kan det handla om, storlekar och så eller?
E: Mmm, eller om de har någon speciell passform.
M: Som du vet finns, som du sett innan?
E: Mmm, ja.
M: Hur tänker du när du väljer material?
E: Alltså att svetten inte ska synas.
M: Ja men det är många som har tagit upp det.
E: Men egentligen är det ganska löjligt man går ju och tränar och känner att det är ganska skönt att
svettas och alltihopa att man vill träna liksom ändå är det så tabu på att svettas, för det finns ju inget
skönare än att svettas egentligen, jag tycker det är asgott att svettas om man nu tränar liksom kanske
inte bara en sommardag *skratt*.
M: Nää men när man tränar, ja precis det tycker jag med. Men brukar du titta på etiketten i plagget
vad det är för material?
E: Alltså nu är inte jag sådär jäkla duktig på det där med material men visst kan man göra det.
M: Det kan du göra ibland?
E: Ja absolut, eller hur de ska tvättas framför allt.
M: Vilket material tror/tänker du är bäst att träna i?
E: Syntet tror jag, och ändå tränar alla i bomull.
M: Det gör du själv också…. antar jag.
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E: Ja, eller ja jo men mitt träningslinne är nog bomull, jo det är det, jävla hm-skit.
M: Varför köper du bomull.
E: Jag tror jag är snål, alltså ska man köpa ett syntetlinne tror jag, så kostar det typ ett par hundra, jag
tror det. Jo jag är snål.
M: Ja att bomull kan man kanske köpa lite billigare till exempel på hm eller vanliga…
E: Ja man kan ju köpa ett linne för typ 70 spänn liksom. Och ska man då köpa ett ordentligt
träningslinne så kostar det ju, ja i alla fall tre-fyra hundra. Eller ja kanske inte riktigt men de är något
dyrare i alla fall.
M: Ja men en två-tre hundra i alla fall.
E: Men det är ganska korkat ändå om man vill se snygg ut när man tränar och känna sig bekväm
varför inte köpa ett ordentligt liksom.
M: Jaa, precis. Men om du känner på plagget, känner du på plaggen i butik?
E: Ja, de måste vara mjuka och så får det inte vara några sömmar som gör ont.
M: Nää, och hur tycker du då bomull eller syntet känns då, när du känner på dem?
E: Syntet är mycket mjukare.
M: Upplever du liksom att den skulle vara skönare mot huden?
L: Ja det tror jag att den är, eller inte skön eller jo den är nog skonsammare mot huden kanske. Jag
vet faktiskt inte riktigt jag har aldrig tänkt, jag använder ju inte så mycket syntet.
M: Ja men den har ju väldigt slät yta, den har ju inte lika ryggad yta som bomull kan ha.
E: Nä de har väl inte de här sömmarna som bomull kan ha alltså typ skrapiga, korvsömmar.
M: Tjocka, korvsömmar.
E: Nä men du förstår vad jag menar.
M: Ja precis sådana bulliga sömmar. När tittar du på prislappen på ett plagg om du är i butik?
E: Alltså det är lite olika. Ser jag ett linne som jag verkligen tycker om. Som jag känner att det här
skulle jag vilja träna i då tittar jag inte så mycket på prislappen faktiskt för att då hittar jag någonting
som jag tycker om. Men annars liksom går man bara runt och tittar att man inte ska ha någonting
egentligen då kan jag titta på prislappen ganska fort.
M: Jaa om du tar i det liksom och tittar snabbt kanske och sen tittar på prislappen. Letar du efter
någonting som ska vara, eller om du hittar något jättebilligt och då kanske du skulle köpa det eller?
E: JA.
M: Eller vad är det du letar efter då liksom?
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E: När jag kollar på prislappen vad jag letar efter? Jaaa, något så billigt som möjligt kanske, jag säger
ju det jag är snål! *skratt*
M: Ja eller ekonomisk kan man ju också säga. När du kommer in i en butik och går och letar efter
någonting, vad är viktigt, hur ser du gärna att det är sorterat då? Vad skulle du kunna tänka dig, efter
märke eller färg eller vad får dig liksom sugen på att leta träningskläder där?
E: Alltså oftast är det ju märkesuppdelat i alla sportbutiker. Det hade nog varit ganska fräckt om de
hade gjort eller sorterat efter hur man ser ut, det finns ju inte i någon sportbutik ju, det finns ju inte
kläder för lite större människor egentligen som de har på andra butiker där det är såhär olika
avdelningar, det hade ju varit skitbra. Men annars märken är det väl också bra att det är sorterat
efter för oftast kanske man är ute efter något speciellt märke när man går ut och shoppar, om man är
såhär träningsfreak liksom, då vet man ju mer vad som är…
M: Aaa då kanske man brukar vara mer märkes… eller har sina favoriter.
E: Ja precis, så då kan det ju vara skitbra att veta att liksom där har jag Nike och där har jag Röhnisch
eller någonting liksom.
M: Hur ser du på färgval av sportkläder om vi diskuterar observationen här som vi gjorde?
E: När jag var ute och shoppade.
M: Ja just det när du handlade någonting som var svart då, fast du sa att om det hade funnits med
lite mer färg så.
E: Ja alltså jag tycker att svart är jäkligt tråkigt egentligen så om det hade funnits lite mer färg på en
annan avdelning än den så hade jag nog köpt en annan.
M: Varför vill du ha färg?
E: För att svart är tråkigt, spelar igen roll vad det är än är så är svart jättejättetråkigt, jag tycker inte
om svart jag är en färgglad person.
M: Mmm färg är roligt?
E: Mmm, man ser ju piggare ut och framför allt blir man ju gladare av lite färg.
M: Ja absolut också kanske man får lite mer energi, just när man ska träna och sådär.
E: Jaa, ja just nu tränar jag ju bara i svart, det är ganska intressant ändå.
M: Får det samtidigt inte bli för mycket färg eller?
E: Sen tror jag också man köper svarta träningskläder för att, ja byxor och så för att alla tror att man
ska se mycket smalare ut i svart, det tror jag för svart är ju en sådan färg som gör att man ska se smal
ut.
M: Jasså, ja det är möjligt. Ja för det är många som har sagt att de inte kan tänka sig färg på
nederdelen.
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E: Ja nej gud nej, nej nää, möjligtvis något streck här och där men basen ska ju vara svart tycker jag.
M: Varför är det så varför tycker du det?
E: Omen jag tror att det är för att folk har inbillat sig att de har såhär dallriga lår eller vad som helst.
Det hörde jag ju på Lotta igår liksom när hon skulle köpa träningskläder så omen jag ska ha ett par
tajts och då måste de sitta stenhårt för att annars dallrar det när jag springer och går liksom, jag tror
det är för att folk är rädda för hur det ser ut.
M: Ja de kanske tror att det syns ännu mer om man sticker ut.
E: Men tänk att ha ett par gula tajts liksom, det är ju inte så jäkla hett *skratt*.
M: Nää det verkar som att man liksom gärna kombinerar med någon färgglad topp. Om du inte hittar
det du söker i butik, brukar du kompromissa då, liksom att du kan handla något liknande eller
struntar du i det då?
E: Det beror nog på om jag blir såhär skitsur för att jag inte hittar exakt det jag söker så skiter jag nog
i det. Det beros helt på när man provar kläderna, har man provat femton träningslinnen och inget
sitter bra då hade jag nog skitit i det men om man trivs i något i provrummet som egentligen inte var
det man tänkte på, då hade jag nog kunnat köpa någonting men inte om allting går käpprätt åt
skogen.
M: Jaa om inte något alls sitter bra eller då tappar man ju suget lite.
E: Ja då tappar man verkligen suget, så då är det ju inte roligt liksom.
M: Vad var avgörande senaste gången du köpte ett sportplagg?
E: Att jag behövde en tröja eller någonting när vi är ute och springer och cyklar farm och tillbaka till
träningen. Att det var såhär mjukt det var som en kombination av en vindjacka och en tröja. Det
avgjorde nog saken.
M: Jaa precis det var ju, men det hade ju inte du tänkt köpa du hade ju inte tänkt på den typen av
plagg, det var ju mer att du skulle ha en vindjacka då, och så hittade du ngt du tyckte var bättre
E: Mm, eller kanske inte bättre men något i kombination. Eftersom jag aldrig har sprungit i en
vindjacka förut så tror/trodde jag ju att det skulle vara lite obehagligt så därför blev det någonting
mitt emellan
M: Ja varför tänker du att det är obehagligt?
E: Alltså jag har aldrig sprungit i en jacka och en tröja är ju jätteskönt att springa i. jag tror jag hade
tyckt att det var jobbigt, bökigt på något sätt kanske.
M: Handlar du ofta enstaka plagg kontinuerligt eller flera plagg mer sällan?
E: Oj alltså det beror ju på, nu hade jag ju behövt köpa nya byxor och ett linne för byxorna hade gått
sönder men annars köper jag nog fler enstaka tror jag än set.
M: Hur viktigt tycker du att det ska matcha?
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E: Alltså det är ju jättekul om det matchar, jo det måste matcha lite annars är det inte roligt
M: Tänker du både på det du handlar den gången men även vad du har hemma, att det ska matcha
till det också?
E: Men det är ju ganska enkelt att matcha till ett par svarta tajts, i och för sig är mina lite rosa men.
Det är kul att matcha.
M: Har du någon gång bett butikspersonalen beställa ett plagg åt dig?
E: Nej.
M: Säg att du hittar ett plagg men det finns inte i rätt storlek?
E: Ja men då kanske man skulle beställa men inte att jag sagt omen du jag hittar inte det här linnet
kan ni beställa hem det till mig, det har jag nog aldrig gjort, men om det fattas en storlek eller
någonting då skulle jag kunna göra det. Absolut.
M: Ja, Hur ofta lämnar du tillbaka sportplagg?
E: Nästan aldrig. Det skulle kunna vara något som jag är lite osäker på så om jag kommer hem och
provar hemma för att se om det sitter bra.
M: Hur viktigt är märket för dig?
E: Alltså inte ett dugg, så länge jag trivs i det jag ska träna i och det ser snyggt ut så skiter jag i vad det
är för märke faktiskt, sen finns det ju alltid märken som ögat drar åt ändå, sådana märken som man
känner till liksom.
M: Men du har inga favoritmärken så?
E: Nä.
M: Kollar du på vissa märken först, när du kommer till butiken och ser att det är märkessorterat går
du fram till något speciellt märke först?
E: Nä faktiskt inte, nä, i så fall gör jag det omedvetet men jag kan inte komma på någonting att dit går
jag direkt. Det som hänger först i butiken kanske, nä jag vet inte.
M: Det kanske mer är vad ögat dras till färgmässigt och sådär?
E: Ja precis jag skulle säga det kan vara färgerna som drar ögat oftast. Men ser jag en helt rosa vägg
då går jag hellre dit än om jag ser en blå eller svart liksom. Jag har min radar på rosa.
M: Jaa, du är inte ensam. Köper du plagg som kan användas till alla typer av träningsaktiviteter eller
försöker du välja att det ska passa specifikt till kanske löpning eller vissa pass?
E: Nää jag köper nog sådant som kan användas till alla pass.
M: Använder du ibland dina träningskläder på fritiden?
E: Nää, jag kan ha om jag ska gå ut och ta en promenad.
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M: Aa men du går liksom inte omkring i dem och myser?
E: Nää så mysiga tycker jag inte att dom är *skratt*.
M: Om du relaterar träningskläder till din övriga stil eller din livsstil, känner du att du kan identifiera
dig lite grann med träningskläder eller är dem mer en annan kategori av kläder för dig?
E: Alltså nää det tycker jag inte jag hade ju inte köpt några träningskläder som inte är jag liksom, jag
måste ju ha en liten touche av mig själv i mina träningskläder, annars skulle man ju vantrivas i
träningskläderna, faktiskt. Jag har alltid köpt, förr köpte jag träningskläder som var lite mer pösiga
men nu när jag köpt mina tajts så älskar jag ju att ha dem på mig och det känns ju lite som att det är
jag för jag älskar ju leggings, och leggings och tajts är ju ungefär samma sak liksom.
M: Aaa precis.
E: Näää så visst måste man ju ha en liten touche av sig själv, det måste man ju ha.
M: Vad har du för relation till dina träningskläder?
E: Jag älskar mina träningsbyxor men min tröja är jag inte så jäkla glad i längre.
M: Varför älskar du dina träningsbyxor?
E: Dem är jättesköna och dem är fina, dem är bra att träna i.
M: Hur känner du dig när du har på dig dem om du får beskriva med vilka ord du vill?
E: Alltså det beror ju på vilket humör man är på också. Ibland kan man ju liksom känna sig som en
jävla julgris *skratt*, men ibland kan man känna ”wow är det här jag”. Det beror på vilket humör jag
är på och sen tror jag det beror på vilket träningspass jag är på också om man nu ska tänka på var jag
är någonstans med träningskläderna. Om jag är på ett pass som jag trivs i så kan man ju känna fan
vad snygg jag är i det här och sen kan man känna om man är på ett träningspass där man inte känner
sig så bekväm då kan man känna ”men gud kolla mina kläder vad har jag på mig” men jag gillar mina
byxor.
M: Men du vill känna dig snygg när du tränar?
E: Ja det vill jag.
M: Har du någon gång funderat över mer miljövänliga alternativ?
E: Nää.
M: Har du sett det i butik någon gång?
E: Nää jag skulle precis säga finns det ens? Ja det finns väl sådana här eko- tröjor säkert. För det finns
ju överallt sådana här ekologiska bomullskläder nu. Det finns ju säkert i träningskläder också.
M: Har du någon gång sökt efter ekologiska träningskläder?
E: Nej det har jag faktiskt inte.
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M: Skulle du kunna tänka dig att köpa om det fanns i butik?
E: Ja fast oftast blir det mycket dyrare då.
M: Ja och det är det du inte villig att betala?
E: Nä, då ska det vara något som verkligen ser bra ut som jag tycker är snyggt och som känns bra, då
skulle jag kunna betala för det men inte bara för att det är miljövänligt. Usch vad hemskt det låter
men, det är ju sanningen.
M: Är det något du vill tillägga? Är det något som du saknar i butik, att du tänker ”varför finns inte
det här?”
E: Ja det skulle vara, alltså nu säger inte jag att jag är jättetjock men det skulle vara skönt med ett
träningslinne som inte sitter tajt, jag tänker på mig själv och andra människor som är lite större att
oftast är ju träningslinnen så fruktansvärt tajta och det är inte kul om man har mage och träna i ett
linne som är tajt, då känner man sig inte ett dugg fin, det hade jag tyckt var kul om de hade gjort
träningskläder som hade passat större människor. För det finns ju faktiskt en hel del större människor
också som faktiskt tycker om att träna men som drar sig för att träna för att de inte hittar någonting.
M: Ja precis, det är ju därför man börjar träna eller många börjar träna.
E: Ja men sen så finns det ju faktiskt sådana människor som är större liksom, som inte kan göra
någonting åt att de är större som också tycker om att träna men då är det ju synd om de
människorna eftersom de inte hittar någonting att träna i liksom. Det är det spontana jag kan tänka
på när jag själv var ute och provade träningslinnen.
M: Mmm, ja men det är bra. Tack!
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6 Profile F:
Age: 32
Occupation: Employed
Exercise: 3-6 times per week
Objective: Running jacket and tops.

6.1 Observation F
The participant is looking for a running jacket; she has not bought a new one in 7 years. Her opinion
is that running jackets usually fail in design, they are boring. She has been searching on Internet and
wants some other color than the traditional ones.
She is also looking for tops to use for running and at the gym. She prefers tank tops but a short sleeve
is also ok. Tank tops are consumed up quite fast she comments. If she would find a nice designed pair
of tights or pants she could buy that also but she doubt that she will find it. She thinks that the colors
available on the market are usually biased, like pink and blue, she has for example never seen a
brown sports garment. She wants functional clothes without a sporty touch. The function is more
important than the design.
The observation starts at Intersport. She touches a dark yellow tank top and moves on to a turquoise
Nike top (F1), says that it is good but not her color. She says that the brand Casall usually have good
models, she touches a bright purple tank top (Casall, synthetic) and says that the color is different
but still not her color. She comments on an orange tank top that it is too squeaky. She looks quickly
through the department, sights and says that she is not going to find anything. She almost forgot
about the running department (F2) but sees it just when we are about to leave the store. She says
that she saw an ad in some magazine for a running race, there she saw some nice Adidas garments
that she wants to look for. She comments on the Craft garments at the running department and says
that they have been looking the same for years, they are just boring and the design for women and
men are very stereotypical. She says that she does not want to spend too much time.
We leave the store and continue at Femman Sport. She comments on the way that most colors used
in design today only fit the typical blond Scandinavian woman, there is nothing for brunettes. She
looks at the running department, comments on a Craft jacket (F3), the color is flat and she thinks
they do not have much; it is the same clothes everywhere. She says that there usually are many bad
color combinations for example a pink/red running jacket (Salomon, F4). She looks at the outdoor
department, here they usually have some other colors if you are lucky. She says that maybe she can
find some really thin shell jacket that could be used for running. The sales person asks if she wants
help, she explains what she is looking for and he points towards the running department, she says
that she has already been looking there. The sales person says that an outdoor jacket is not optimal
for running, she understands and we leave the store.
The observation continues at She Shop, she looks at a yellow tank top (Casall, synthetic, F5) and
brings it with her, moves on to an orange tank top (Casall, synthetic) and brings this one as well. She
looks at a pink/white tank top (Adidas, cotton) but says that the material is not good for exercising.
She looks at a white tank top with a silver print (Adidas originals, cotton, F6), says that this is also
cotton but the design is nice and she can compromise, she brings it with her. She touches a purple
long sleeved top (Nike, synthetic, F7) says that the color is good but it is not what she is looking for.
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She touches a pink running jacket (Casall, synthetic, F8), it feels good but the color is wrong. It is also
good because it does not have unnecessary details, she does not like too much details. She touches a
orange tank top (Adidas synthetic, F9) and says she thinks this is the top she saw in the ad, the color
is good but the top has an ugly and unnecessary detail on the back which makes it look to sporty,
therefore she does not try it on. The salesperson asks if she wants any help, she says that she wants a
sport bra for trying the garments on. She goes to the fitting room.
The yellow tank top is quite good, the color should have been a bit darker and the cuff at the end is a
bit too broad. The orange tank top is not good; the color does not feel good, the yellow one was
better. She likes the white Adidas top, it looks good but it is a little too tight around the stomach. The
color feels a bit boring but it works. She says that she knows how this top will be when she sweats in
it but she likes it because it does not look that sporty. She comments that she can also use it as a
leisure garment. She tries the yellow top on again and comments again on the color, it fits quite well
though. She points at another yellow top in cotton and says that it should have had that color. She
says that she could maybe buy the yellow top because she has the right to return it, but later decides
not to because she does not have such a huge need at this time. The observation ends.
F1

F2

F3

F4

F5

F6
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F7

F8

F9

6.2 Interview transcription F
M: Vad är det som oftast får dig att bestämma att du ska gå ut och handla träningskläder?
F: Plötsligt inser jag att det jag har är alldeles otidsenligt, fult eller för gammalt, så jag kan plötsligt
upptäcka att oj vilka korta toppar jag har, de ska inte sluta uppe i midjan längre.
M: Det är fel på det du har alltså?
F: Ja och då har det ganska långt för det är en sådan där vanegrej. Ja jag går ofta med samma ganska
länge men sen kommer jag på att nej det här är helt fel.
M: Okej, det är mer så än att du vill uppdatera och köpa något nytt, bara för att ha ett nytt plagg?
F: Njae det är inte så viktigt, då lägger jag hellre de pengarna och den energin på andra kläder. Plus
att jag vet att det inte finns så mycket jag gillar så det är verkligen en nödvändighetsgrej. Du har till
exempel en fin tröja (pekar på Mia) på tal om att hitta något naturvitt och inte kritvitt.
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M: Vet du oftast innan vad du ska köpa?
F: Nej för att… nej det beror helt på vad jag hittar, det kan ju bli båda toppar eller byxor eller lite vad
som helt. Oftast, i regel så behöver jag alltid toppar.
S: Du brukar inte ha någon stor idé om att det ska se ut såhär eller såhär?
F: Nej det är jag för realistisk för, kanske med byxor i och för sig att jag kan tänka till exempel att jag
ska ha ett par lite baggy, det är lite lättare att hitta. För det är okej tycker jag att de är svarta, det
vore ju kul att hitta ett par militärgröna men jag kan ändå leva med det, det finns ju en del coola
modeller. Jag tycker oftast att toppar är lite mesigare, som vi pratade om innan, mycket rosa och vitt,
väldigt klara pasteller som inte jag passar i, så då väljer jag oftast svart. Hittar jag något som kanske
är lite gul-rött då köper jag det nästan direkt.
M: Ja precis som du sa förut att det är inte så ofta man ser det här, eller den här typen av färger, så
man får passa på…
F: Ja och då kan jag köpa även om det är onödigt även om det blir för mycket då. Men jag vet att det
dröjer fem år tills det kommer igen (skratt).
M: Kan du nämna något som kan få dig sugen på att vilja gå ut och handla?
F: Det är ju när det är ny säsong till exempel, typ när löpsäsongen börjar så kommer man på att den
här jackan jag har är ju inte så fräsch, jag upptäcker att oj vad den såg sunkig ut. Det är ganska ofta
när man får en nytändning i någonting. Och även nu när jag tränar året runt så uppdaterar man
kanske lite, när man väl uppdaterar på hösten och börjar köpa lite vanliga kläder så kommer man på
att man kunde ju piffa upp sig lite kanske på gymmet man behöver ju inte se gammal och sunkig ut
bara för att man är där… så det är nog lite höst och vårkick.
S: Kan du bli sugen om du ser någon annan ha något snyggt?
F: Jaa… om någon har något snyggt på gymmet så kan jag bli sugen men det är ganska sällan det
också, jag tycker ju att det är ganska uniform stil på allt det som är. Man kan ju omöjligen avgöra vad
folk har för stil när man träffar folk på ett gym eller i löpspåret, alla har ju exakt likadan stil. Det är ju
inte alls den variationen om man trendspanar på stan…
M: Inte så mycket alternativa stilar…
F: Nej inte alls, och det är det jag saknar jättemycket. Och just att gå och titta i skyltfönster till
sportaffärer, det gör jag aldrig för jag är ganska ointresserad av det, sannolikheten att hitta något i
skylten är ännu mindre än at hitta något i affären, jag tittar nog inte ens tror jag.
M: Tycker du ändå att det är en positiv känsla när du handlar? Du känner att det är roligt…
F: Om jag hittar något så blir jag ju enormt nöjd, något som jag känner mig snygg i, då är det jättekul.
Ofta är det som det var i dag att jag går och plockar och så blir jag lite sådär besviken på stilen, åhh
vad tråkiga dem är.
M: När du handlar vanliga kläder, kan du gå in och titta eller springa förbi och titta på träningskläder?
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F: Ja det kan hända, sällan, men det kan hända. Men det bygger ändå på det där att jag alltid behöver
något, annars går jag inte ofta och spontantittar, jag tycker det är för tråkigt. Så jag kanske skulle haft
större odds att hitta något om jag gick och tittade lite oftare egentligen.
M: Om vi har tagit oss till butik nu då, vad brukar vara det första du tittar på eller går fram till?
F: Det är om just de färgerna jag letar efter är där. Sen kan jag scanna av, har de några fräcka
byxmodeller och då gör jag en ganska snabb bedömning utifrån… sållar vissa märken, väljer vissa
märken, vilka material, känner lite på dem. Sen bestämmer jag mig för några som jag provar.
M: Så det är oftast färg som bestämmer först, ser du något du gillar så går du fram och provar?
F: Ja men också modell ibland, ser jag någon modell som sticker ut så…
M: Går du ofta själv eller brukar du ha någon med dig?
F: Oftast själv på träningskläder just för att det känns inte så himla viktigt och det är ganska tråkigt.
Det är inte lika viktigt som vanliga kläder, känns lite onödigt eftersom det ändå är bara… jag hade
önskat att det var mera, då hade man lagt mer på att ha snyggare grejer. Men eftersom det inte finns
så mycket så blir det det här; bara träningskläder, det är inte så viktigt.
S: Om du hittar något plagg, vad är det som får dig att prova det?
F: Det är om det tilltalar mig, om det är lite annorlunda på något sätt, i form eller färg.
M: Det kan vara både och, det känns som att du är ute efter att det ska se lite annorlunda ut eller
vara lite unikt.
F: Ja jag har ju en del sådana enkla svarta linnen, men jag tycket att det är vansinnigt tråkigt, det
tillför ju ingenting, det säger ju ingenting, de är likadana som 90 % av alla andras och det tycker jag är
ganska tråkigt. Sen har jag det ibland för att hellre det än som det här orange som vi såg förut med
konstiga grejer på ryggen, då har jag hellre ett helt neutralt. Det är helt svart och så kanske det har
en liten Nike- eller Casall-logga på, det är inte så himla kul men det är som att köpa en vanlig topp
liksom, basplagg.
M: Provar du alltid i butik?
F: Mm det gör jag.
S: Varför?
F: Därför att risken är för stor för att det inte passar, svårt att bedöma genom att bara titta på det.
M: Du gör hellre det än att gå och lämna tillbaka om det inte passar hemma?
F: Njae det känns… däremot provar jag ganska hastigt och så tänker jag att jag kan ta på öppet köp
och prova hemma sen men då har jag ändå lite tanke på att jag vill ha det här plagget. Och då kan det
hända att jag lämnar tillbaka det. Och är det så att jag inte orkar prova, då går jag hellre dit en annan
dag. Det kan vara på vintern, att jag har både underställ, tjocka kläder och jacka, om man är alldeles
för varm, då kan jag ta det en annan dag hellre.
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M: Händer det att du lämnar tillbaka?
F: Ja det gör det, inte så ofta med träningskläder som med vanliga kläder. Just för att jag inte har det
jättekravet, det måste inte vara unikt, det måste inte vara det, kan vara okej om det är lite tråkigt.
Man använder ju inte de lika ofta eller länge som vanliga kläder, det är ju inget man ser sig själv i
varje dag.
M: Om du känner på plagget, vad är en positiv upplevelse?
F: Svårt att definiera, någon slags skön känsla. Jag kände på någon Puma jacka idag som kändes för
otäckt nylonig, det kan man känna; att det här andas inte, det känns bara klibbigt, läskigt på kroppen
så. Men det är också lite genom att ta i plagget så kan man ju också titta på det om det har en fin
glans eller om strukturen är fin.
M: Men mjukt, då tänker du att det ska kännas skönt mot huden?
F: Ja precis, inte klibba och klistra och samtidigt inte bli sådär blött, så gärna en go bomullskänsla
men funktion.
M: Men bomull är inget som du föredrar att träna i, nu provade du ju ett bomullslinne idag…
F: Ja men det var bara för att det var snyggt. Och det insåg jag ju att det är nog helt idiotiskt, jag tog
mitt förnuft till fånga. Jag har något sådant linne från en vanlig klädaffär, typ Monki, och det är inte
så skönt. Det är kallt om man tränar länge, först gym och sen kondition så blir det iskallt och det
skaver i armhålorna när man springer, jag tycker funktionen är ganska viktig egentligen.
M: Men designen skulle kunna gå före?
F: Ja (skratt).
S: Känner du på plagg som kanske inte tilltalar dig direkt, rent estetiskt?
F: Nej… eller jo, de kan tilltala mig för att de är fula eller konstiga, är det något som ser skumt ut så
kollar jag på det, det gjorde jag nog lite idag. Jo men det gör jag nog faktiskt. Det är nog de som är för
menlösa som passerar förbi men sticker de ut på ett eller annat sätt så blir man nyfiken, hur tänkte
de här? Eller, ohh vad snyggt, det kan vara olika anledningar.
M: Frågar du personalen om hjälp ofta?
F: Nej inte ofta det kan vara om jag vill ha storlekar, ibland kan jag också fråga, om jag verkligen
funderar på att köpa något, till exempel sitter den här bra eller ska jag byta till en A kupa, men inte
ofta och det är ganska lätt med ett par mjukisbyxor, de bara sitter ju, det är inte alls lika svårt som ett
par jeans.
S: Har du specialbeställt ett plagg någon gång?
F: Nej.
M: Skulle du kunna tänka dig att göra det om det var något som smäller högt?
F: Hur menar ni med specialbeställa?
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M: Om det är någon butik som säljer olika märken, att de tar hem något som du verkligen vill ha, som
de inte har i sortimentet för tillfället.
F: Jo men det skulle jag kunna tänka mig, det har jag faktiskt gjort när det gäller sådana grejer som…
friluftsartiklar, jag ville ha en fleecetröja, det företaget ligger i Norge, då vet jag att de kan ganska lätt
ta hem. Kan man inte få den i naturvit, jag vill inte ha den i cerise, så det kan jag nog tänka mig även
på träningskläder fast jag har inte tänkt på den möjligheten tror jag.
M: Vi har ju prata om material… bomull och syntet, men du vet liksom att syntet är bättre och väljer
hellre det?
F: Ja men jag ger ju bomull en chans ibland, något som ser lite mer avslappnat ut, jag har något svart
Nike linne som ser lite urtvättat ut, som kan vara schysst stil, även om inte jag är jätteglad i ett svart
linne. Men det blir inte så snyggt, tränar man hårt så blir det alldeles blött, stora blöta fläckar och så
blir det kallt. Då tar jag hellre ett som ser mer mesigt ut och det är funktionellt. Jag ställer mig över
den fåfängan, fast jag får jobba med det (skratt).
M: När tittar du på prislappen ungefär?
F: Allra sist, dels för att träningskläder väldigt sällan går över min smärtgräns och så kan jag bli lite…
till exempel det här vita bomullslinnet som jag provade, såg jag till min glädje att det bara kostade
249 kronor, det är ju relativt billigt för ett träningsplagg och då kan det spä på det där extra att åhh
vad billigt, men skulle det vara så att jag älskade ett plagg som kanske kostar 500 kronor så kan jag
tänka att det var ändå perfekt, det är värt det.
M: Men du tittar på priset innan du provar?
F: Nej inte alltid, ibland om det är väldigt uppenbart bredvid, eller jo jag tittar nog på det före jag
provar mer ofta för det gör jag i samband med att jag tittar storleken, men jag överväger först efter
jag har provat. För jag kan ju snabbt se att den här kostade tusen spänn, det är det verkligen inte värt
men jag provar det ändå, sen gör jag det övervägande. Men det är inte det att jag noterar och alltid
kommer ihåg vad alla plagg kostar, det glömmer jag tillslut, jag kan kolla igen för jag tycker inte det är
värt att ha den funderingen innan jag har provat, jag kanske ändå inte vill ha det.
M: Hur tycker du att det är viktigt att en butik är sorterad för att du lätt ska hitta?
F: Ganska systematisk, framförallt uppdelat efter kön, det kan jag tycka är ganska svårt, det kunde vi i
alla fall se på den ena Intersport idag att det hängde rosa här och blått där så man såg. Men
träningsbyxor till exempel, hänger det massa svart i rad så är det jättesvårt att veta. Och det är så
onödigt att titta på fel saker, men lättöverskådligt. Den här lilla she shoppen som vi var på tyckte jag
var ganska rörig, det var svårt att hitta för de hade blandat vanliga kläder och träningskläder. Nu var
ju den så liten så det gick ändå men hade den varit större så hade ju inte det varit så kul.
M: Färgval (skratt) hur ser du på det?
F: Jag tycker det är jätteviktigt och det blir kanske ännu viktigare för att jag alltid har stört mig på att
det har varit samma färger i alla år, det är ganska gällt, turkost eller ljusblått och ljusros, cerise.
Kanske någon jade grön eller mintgrön. Det har det vari i femton år nu jag vet liksom inte, hur länge
som helst, trots att det övriga modet har gått upp och ner. Eller så är det kritvitt, och jag vill ha

Consumer insight 61
Appendix 1
naturvit. Jag skulle jättegärna vilja ha något brunt träningsplagg men det existerar inte, något brunt
med guld på hade varit jättecoolt men… eller militärgrönt, orange eller mörkgult. Det är ofta väldigt
pastelligt, sportigt och fräscht, känns som att det är väldigt skandinaviskt och väldigt sportigt mode.
Färgerna blir lite därefter och det blir lite tråkigt. Så jag går ganska strikt på färgval för att jag… och
när jag väl måste ha något så får det bli svart.
M: Hellre än någon annan färg?
F: Ja absolut, jag trivs inte så bra i svart men det är ändå schysst färg, den kan inte bli helt fel liksom.
M: Skulle du säga att färg är det viktigaste?
F: Svårt egentligen att skilja från formen… nej modellen är nog nästan viktigare, de hänger väldigt tätt
ihop så det är lite svårt att rangordna men jag skulle inte kunna köpa något bara för att det är snygg
färg men det är något jag inte passar i.
M: Om du inte hittar det du letar efter brukar du kompromissa eller blir det oftast att du inte köper
något alls?
F: Jag kompromissar nog med svart då, men hittar jag ingen snygg svart modell så får det vara. Så de
svarta jag har är skitsnygga i modellerna, lite roligare sådär men jag hade önskat att de kunde få vara
i någon annan färg.
S: Kommer du ihåg senaste gången du köpte ett sportplagg?
F: Mmm
S: Vad var avgörande då?
F: Då var det modellen. För det blev ett svart och ett grått, det var halva priset på dem så jag kände
mig så nöjd att jag fick de så billigt. Men det var ganska annorlunda och fina modeller.
M: Hade du köpt dem om det inte hade varit halva priset?
F: Den svarta men inte den grå. För den grå är lite för konstig för mig ändå, men det var så jäkla billigt
så det spelade ingen roll, den använder jag ganska sällan också. Och så åkte jag på att köpa den här
cerise sporttoppen för att skoja till det lite, då kommer den närmast huden i alla fall (skratt).
M: Köper du ofta enstaka plagg kontinuerligt eller flera plagg på samma gång, mer sällan?
F: Det är nog snarare fler mer sällan, men det kan också bli enstaka. Jag kanske köper att par byxor
och två toppar men oftast hittar jag inte så många i och för sig, jag har svårt att se ett mönster i det.
Jag köper ofta så sällan så när jag väl köper så behöver jag lite av varje, har jag tur så blir det två, tre
plagg, annars blir det inget.
S: Du är i alla fall oftast ute efter lite av varje?
F: Ja det är jag oftast.
M: Hur tänker du med matchning då, när du handlar flera plagg, tänker du att de ska matcha?

Consumer insight 62
Appendix 1
S: Eller att de ska matcha med det du redan har?
F: Det tänker jag att de alltid gör för de är så himla uniforma (skratt), de passar till det mesta, det kan
vara lite olika nyanser på det svarta typ, någon kan vara lite mera glansig eller matt men det spelar
ingen roll. Det får nästan inte vara för matchigt, det kan bli för käckt om det är någon grön detalj på
byxorna och samma gröna på tröjan, det vill jag inte, men jag tänker att de passar ofta för det som
finns är ganska likt.
M: Kan du nämna några märken som du gillar?
F: Ja jag tycker att Casall har ganska… de har nästan alltid väldigt bra modeller tycker jag. Adidas gillar
jag i teorin men jag ser de nästan aldrig här i verkligheten. Som den här jackan som jag sett och inte
hittade, den tänkte jag gå in på nätet och googla och se om man kan beställa den någonstans. Det
finns på ganska få ställen men jag tycker att de har ganska mycket fint. Jag såg en hel bilaga till
Göteborgsvarvet med jättemycket snygga träningskläder.
M: Hur viktigt är märket för dig?
F: Det är nog viktigare än vad jag tror, och viktigare vad jag egentligen vill stå för. Jag tycker ju att det
är lite löjligt att vara märkesfixerad men… (skratt), det finns ju märken som jag inte gillar, det kan
vara att det är för käckt eller det är dålig kvalitet, det är så skönt med Casall, de kan ha sådana
bomullsaktiga byxor som håller flera flera år, de blir inte blekta och det är klart att jag får mer
positiva vibbar till dem då. Man får lägga 500-600 kronor på ett par byxor som man samtidigt
använder tre gånger i veckan så det är ju ganska billigt ändå.
M: Om du gillar vissa märken, vad förväntar du dig av dem? Du pratade ju lite om kvalitet.
F: Ja precis, kvalitet är ju en grej. Det är så skönt med träningskläder, om man hittar något man trivs i
och det håller, jag brukar ha dem väldigt länge, men det är ju någonting med det som det är med alla
märken, attityder och så, vad jag associerar märket till eller någon slags identitet som skulle kunna
vara jag. Det finns ju inte så många för träningskläder för mig men det är väl några få som jag hittat
som jag känner att; det här var snyggt.
M: Även om det inte är sådär att du ska visa att du har ett visst märke, kan det ändå vara så att det
ska vara rätt märke?
F: Helst vill jag inte att det ska synas, det kan jag tycka illa om med vissa märken, på de Adidas
grejerna jag såg så syntes det väldigt tydligt att det var Adidas men det är ju inte så att de har gjort
en grej av det, symbolen är lite retro, men annars kan jag tycka att det är ganska onödigt. Det är så
bra med Casall, att oftast står det ingenting på dem mer än på insidan, och det räcker att jag vet att,
det här är snyggt och skönt. Så tänker jag med vanliga kläder också, jag skulle aldrig ha något på mig
som syns vad det är.
M: Kan du kolla vissa märken först, när du handlar träningskläder?
F: Nej det gör jag inte, det är mer att jag vet av erfarenhet, när jag kollar av, jag kollar ju alla grejerna
som finns, det finns ju inte så många, och då fastnar jag alltid på Nike eller Casall. Jag kollar in Adidas
lite noggrannare ibland, jag tycker de har lite konstig design ibland men de har en del fräcka saker,
det varierar så väldigt.
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M: Köper du plagg som kan användas till de flesta träningstillfällena eller har du specifika plagg för
olika typer av träning?
F: Jag tränar ganska mycket olika saker, så då har jag lite olika för det, sen när jag går på gym så känns
det lite viktigare, när ag styrketränar, att ha något som är lite snyggare. Man går runt ganska länge
och alla går och stirrar på varandra. Ska jag springa så är det bara jag och skogen, det är klart att jag
möter massa folk men… plus att det är ännu viktigare med funktionen när man springer, då vill man
inte ha några baggy byxor för det slår emot på benen, det måste vara de här jättefula tightsen, om
man ska springa långt så får det vara funktionellt. Och då kanske jag har mer långärmat i större
utsträckning, på gymmet blir det för varmt, men där spelar samtidigt inte byxorna någon roll, de kan
få vara lite säckiga och något linne bara till det, så det är nog lite olika. Plus att jag spelar tennis några
enstaka gånger och då måste jag ha sådana shorts, de är så små och korta så de skulle jag aldrig ha på
mig någon annan gång, de ser roliga ut (skratt).
M: Kan du använda dina träningskläder till vardags ibland? Eller på fritiden?
F: Nej.
M: Det är bara träningskläder?
F: Ja, jag har en kompis som gör det, jag brukar håna henne för det för hon ser lite rolig ut (skratt), vi
har väldigt olika åsikter om det där. Det är roligt att vi är så olika, jag tycker hon är helt galen som går
runt så där, i sportkläder. De är ju inte så sköna att ha på det sättet, de är sköna att ha när man
svettas, går jag hemma så har jag ett par plyschbyxor eller något riktigt mjukt, där är det lättare att
hitta lite snyggare grejer också. Jag hittar ju ofta mjukiskläder som är sådana gosiga men då har dem
ingen funktion så.
M: Känner du att du kan relatera träningskläder till din övriga stil? Eller till dig som person?
F: Nej det är det jag inte kan tyvärr, jag tycker att jag ser precis likadan ut som alla andra. Jag kan ju
se tjejer som går in på yogan, då svettas man ju inte så mycket och kan ha något skönt bomullslinne i
någon snygg färg. Det är det som är skillnaden mellan mig och min bästa kompis som jag berättade
om innan, att hon har en mycket sportigare stil och dels passar hon bättre i dem färgerna som finns
och så har hon den sportstilen över lag och det har inte jag, väldigt sällan jag kan hitta något. Jag
köpte för inte så länge sedan ett par Nike byxor, inte för att jag behövde men det var väldigt
annorlunda i modell, väldigt coola, det kändes väldigt rätt, då kan jag köpa på impuls även om jag
inte behöver det för att det var så kul att hitta ett par.
M: Så kan jag också vara, om jag har velat ha något jättelänge och sen ser jag det då måste jag bara
köpa det…
F: Ja, även om jag hade köpt andra byxor under tiden för att kompensera upp så, jag behöver
egentligen inte ett par, men då kan jag köpa dem ändå.
M: Om du får beskriva helt fritt hur du vill känna när du har ett träningsplagg på dig, vad skulle du
säga då?
F: Hur jag vill känna mig?
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M: Mmm, det behöver inte bara vara… kan vara vilka ord som helst.
F: Bra fråga… både snygg och bekväm i den bemärkelsen att det ska vara skönt, det ska inte kännas
att plagget är där, det ska inte vara i vägen, men gärna att det får vara lite snyggt också. Jag tror att
jag är ganska upptagen med den tanken egentligen, det provocerar mig lite, man lägger ju ändå lite
tid på… jag menar ni har ju lite olika stilar, man jobbar ju mycket med sin identitet, vad man har på
sig, de flesta tänker ju en del på det, och så går inte det att göra med träningskläder, det finns inte
olika stilar (skratt), jättejobbigt! Snacka om dagens i-landsproblem. Det är ju verkligen inget jag
tänker mycket på annars, det är ju bara för att vi pratar om det nu, jag bryr mig egentligen inte, jag
går i det jag har.
M: Jag tror vi glömde fråga förut, men innan du går till butik, söker du någon typ av information
innan?
F: Nej men jag tänker att jag borde göra det mer men, det blir ofta att jag går till en affär, gärna lite
hastigt så där, tar någon som är nära och slinker in och kollar.
M: Jag tänker eftersom du inte tycker att du kan hitta så mycket, att du kollar eller beställer på
Internet? Det kan ju vara svårt eftersom du inte kan prova…
F: Mmm men jag har börjat göra det mycket mer, när det gäller andra saker också, särskilt när det
gäller natursportsgrejer, för det är också det dilemmat att det är mycket färger och så och då kanske
man lättare kan få någon att beställa hem.
M: För där är ju utbudet betydligt större, med tanke på färger och så…
F: Ja men det är mer den bilden jag har av sportaffärer, att man inte kan beställa så… så man kan få
den här öppet köp grejen, men som sagt jag är nog ganska ointresserad av sportkläder för att jag
sällan hittar något och jag har inte utforskat det på nätet på samma sätt som med andra saker, det
kanske blir att gå hem och googla lite nu…
M: Har du sett mer miljövänliga alternativ någon gång i butik?
F: Nej inte alls, det har jag också tänkt på, det finns ju ganska mycket inom natur, typ Patagonia är ett
sådant märke, vandringsgrejer och så som jag ofta väljer för att det är återvinningsbart, men det har
jag inte sett över huvudtaget, jag köper gärna ekologisk bomull på andra kläder.
M: Har du sökt eller letat efter det?
F: Nej för jag har inte ens tänkt på det, det är ingen marknadsföring kring det, vad jag kan se.
M: Det är ändå något som skulle intressera dig om du hittade det i butik?
F: Ja, fast jag skulle ändå vara fåfäng då och låta form och färg gå före. Hade jag kunnat välja en lika
fin, eller nästan lika fin, som var ekologisk så hade jag nog tagit den.
S: Kan priset vara högre då?
F: Ja det kan det få vara, lite, inte helt orimligt men lite. Eller ja ganska mycket, förutsatt att det både
är snyggt och ekologiskt.
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M: Är det något du vill tillägga eller något du har tänkt på som inte kommit upp?
F: Nej, jag har ju inte alls tänkt på dem här frågorna innan så…(skratt) nej.
End of Interview.
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7 Profile G:
Age: 31
Occupation: Employed
Exercise: 2-3 times per week
Objective: Tops, underwear, socks and shoes.

7.1 Observation G
The participant is first of all looking for a tank top; it should be quite long, have nice design and not
be too warm. She will use it for spinning and body pump mostly. She is also looking for underwear,
shoes and socks.
The observation starts at Team Sportia, she says that exercising garments get worn out easily since
you wash them a lot and sweat in them, that is the most common reason for why she needs new
ones. She looks at a pair of capri pants (Chnk, cotton, G1) and says that they feel very thin and
comfortable, she checks the price and they are quite cheap she says. She further says that the
garments should be comfortable, at the same time you do not want to look like shit. She brings the
pants with her, moves on and says that she does not like when the brand is showing too much, like
big prints, she points at a Nike top. Tank tops cannot also be too short so that you have to pull them
down all the time that is not comfortable.
She says that pants should be as thin as possible in the waist, not too much fabric, which will look like
a car tire around the waist, she points at a pair of cotton pants (Röhnisch, G2). She touches a purple
tank top (Nike, dri fit, G3) and says that it feels comfortable and thin but she does not like the color.
She looks around to find the tank top in another color, she can only find it in black and she does not
want that, she wants a colorful top; she does not ask the sales people for help.
She further comments that there are not many tank tops, only regular tops with short sleeves. She
looks at a patterned tank tops, black and green (Röhnisch, synthetics, G4), further touches the same
in pink which she thinks feels soft and a bit longer. She looks at Adidas originals and says that it is too
much leisure wear.
She goes to the fitting room, tries the black capri pants on, but she does not like them, they are too
loose and flaggy and too baggy in the crouch, they did not fit her the way she expected.
We continue the observation at Intersport, she looks at a pink tank top (Röhnisch, cotton, G5) and
says that it feels like a quality that will last, maybe a little bit too thick but she thinks it will work and
brings it with her. She looks at some pink tops (Röhnisch) and says that the color would look good if
she had a tan. She touches a darker yellow top (8848 Altitude, cotton) and likes the model but puts it
back since it is too yellow, I do not want to show too much she says. She looks at a turquoise tank top
(Nike, dri fit, G6); she wants to try it but cannot find the right size. She looks at a pink tank top
(Röhnisch, synthetic) and says that if she really loves something she is willing to pay around 400 SEK
but that is the limit. She touches a black tank top (Nike dri fit, G7) and a pink tank top (Nike, cotton),
moves on to a pair of pants (Nike, dri fit); she checks the price and says that they are a bit too
straight; she would have wanted some details at the end of the pants. She says that Nike dri fit is
more esthetically than Nike in cotton. She looks at a pair of dark grey tights (Etirel, synthetic) with a
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draped end at the ankle, laughs and wants to try them on just too see what it would look like, she
does not find the right size.
She looks at a pink tank top with print (Etirel, cotton, G8) and says that it is something more than a
regular tank top; she wants to try it on but cannot find the right size. It also looks like it would work
well with a sports bra under the tank top. She walks back to the turquoise tank top (Nike, dri fit), says
that they might be small in sizes and brings one to try. She goes to the fitting room.
The pink tank top in cotton (Röhnisch) is too stiff and tight, especially around the hips. The turquoise
tank top is good she says, it is tight but loose at the same time, it is tight at the right places (upper
part), the price is also good she comments (250 SEK). She further says that the color is nice to match
with black, she is a bit paled now but in the summer it will look good.
She pays for the turquoise tank top (G9) and we leave the store. I never go to H&M for example to
look for sportswear, she says, maybe if I am there looking for other garments but I think the quality is
not good. The observation ends.

G1

G2

G3

G4

G5

G6
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G7

G8

G9

7.2 Interview transcription G
M: Varför bestämmer du dig för att gå ut och handla träningskläder?
G: För att jag inte har något som är snyggt att träna i.
M: Du tycker att du saknar något?
G: Ja jag saknar plagg, jag har till exempel slängt linnen eller byxor som har blivit för utslitna, det
finns liksom inget rent i tvätten…(skratt)
M: Du har för lite helt enkelt?
G: Ja precis, eller att de grejer man har blir så fula så man skäms för att gå och träna i dem.
M: Kan du känna att det är ett visst plagg som du behöver?
G: Ja men det kan jag känna.
M: Men mest är det för att du saknar plagg?
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G: Ja och det är kul och gå ut och handla något nytt, om man tränar några gånger i veckan så är man
ändå där ganska mycket av sin tid och då känns det roligt att ha något som man inte skäms för att gå
ut i.
S: Ja kanske lite mer motiverande att sätta igång också?
G: Mm mm, jag behöver inte motivera mig längre för att träna för nu har jag kommit över den här
tröskeln när jag tycker att det är skönt att träna men det är kul när man väl är där att känna sig ok.
M: Man blir lite mer bekväm.
G: Ja.
M: Tycker du att det är en positiv känsla när du behöver handla?
G: Ja det är alltid kul att handla (skratt).
S: Brukar du spontanshoppa? Om du går på stan och så tänker du att jag ska kanske gå in på
Intersport?
G: Ja det kan jag göra.
S: Vad är det som kan få dig sugen på att handla, kan du se någon annons eller se något på någon
annan?
G: Ja det kan jag se, jag kan bli sugen när jag ser annonser eller när jag går förbi ett skyltfönster. Det
är egentligen bara ekonomin som är begränsningen, jag skulle kunna köpa hur mycket som helst,
både vanliga kläder och träningskläder, jag tycker det är jätteroligt. Det är väl mest att man känner
att man kan inte lägga hur mycket pengar som helst på träningskläder, i och med att man inte har det
till jobbet, man går ju bara och tränar i det, så det finns ju begränsningar på det sättet.
M: Vet du oftast innan vad det är du ska köpa?
G: Jag vet ju vad jag behöver, sen kan jag ju komma ut med något annat om jag ser något som är
snyggt. Om jag behöver träningsbyxor så går jag och kollar på det först sen om jag går förbi ett snyggt
linne så kan jag köpa det med men jag vet ofta vad jag behöver.
M: Säg att du bestämmer dig för att gå ut och handla, vad är det första du gör, söker du någon
information?
G: Nja om jag har bestämt mig för att handla då går jag till de butikerna jag vet, jag kollar inte om det
finns någon rea i någon butik eller något, det gör jag inte.
M: Nej, eller på Internet?
G: Nej.
M: Om vi säger att vi har kommit till butik nu, vad är det första du tittar på eller går fram till?
G: Jaa… jag går nog rakt till det jag behöver, säg att jag behöver träningsbyxor för inomhusbruk då
går jag dit dem hänger, jag vet inte om det är något annat jag styrs av så.
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S: Kan det vara något speciellt som fångar uppmärksamheten?
G: Det är klart att ser jag något som ser jättesnyggt ut som hänger så går jag väl dit först antar jag. I
och med att jag tränar inomhus så går jag alltid till den avdelningen först, gymkläder sådär.
M: Brukar du vara ensam och handla?
G: Ja jag brukar vara ensam.
M: Inget smakråd?
G: Nej.
M: Gör du det medvetet eller blir det bara så?
G: Jag tycker inte att jag behöver något smakråd när det gäller träningskläder, jag vet vad jag vill ha,
vad jag gillar och inte. Då behöver man kanske mer smakråd när det gäller andra kläder i så fall.
S: Brukar du alltid prova i butiken?
G: Ja det gör jag alltid.
S: Vad är det som får dig att prova ett plagg?
G: Det är nog att jag tror att det kommer att sitta ok på och att jag tror att det kommer vara skönt att
träna i.
S: Brukar du känna på plagget också?
G: Ja det gör jag.
S: Kan du även gå fram och känna på plagg som kanske inte tilltalar dig på en gång estetiskt?
G: Det kan nog hända utan att jag tänker på det, men jag skulle inte köpa ett plagg som jag inte
tyckte va snyggt bara för att det kändes bra. Men ibland kan man säkert gå runt och känna om något
ser ut att vara ett annorlunda material, bara för att jag är nyfiken, inte för att jag skulle köpa det.
M: Brukar du fråga personalen om hjälp i butik?
G: Njae, den enda gången jag frågar om hjälp det är när jag inte hittar rätt storlek eller så.
M: Inte om tips eller råd?
G: Nej.
S: Har du specialbeställt ett plagg någon gång?
G: Nej.
M: När du väljer material, hur tänker du då? Känner du på plagget eller vet du vilka material som är
bäst?
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G: Jag kanske tror att jag vet (skratt) men jag kanske inte vet så bra som jag tror från början. Jag
brukar känna på det om det känns bra. Om det känns som de andra plaggen som hållit bra så… jag
brukar inte kolla på lappen heller, jag går på vilka som känns fina…
S: det är ganska viktigt med materialet då?
G: Ja det är det.
M: Du tänker inte.
M: Vad består största delen av dina träningskläder av?
G: Det är nog den blandningen mellan bomull och syntet, inte endast bomull.
M: När ungefär brukar du titta på prislappen?
G: Jag gör det innan jag provar, för jag provar inte ett linne som kostar 700 kronor, det spelar ingen
roll ifall jag gillar det. Men jag kollar inte priset först utan jag kollar om jag tycker det är snyggt, sen
kollar jag prislappen, sen provar jag.
S: Men priset är ändå avgörande?
G: Njae till vissa gränser, jag kan nog de så kan jag gå ganska mycket upp och ner men jag går inte till
vilket pris som helst och jag köper inte linnen bara för att de är dyra till exempel. Gillar jag dem så
kan jag köpa billigt också.
G: Hur ser du på färgval? Vad brukar du välja för färger?
G: Jag brukar alltid välja svarta byxor, det finns ju mest svarta byxor. Mina kläder är oftast svarta som
jag tränat i men jag gillar ju färg. Det är väl det att en del är väl lite väl skrikiga så jag känner att jag
vill inte sticka ut sådär våldsamt.
M: Känner du så det byxor, om du skulle ha ett par helfärgade byxor?
G: Jag skulle nog kunna ha ett par röda byxor, men shockrosa byxor och rosa tröja eller gul tröja
sådär det skulle jag nog inte valt, då skulle jag nog känna att jag sticker ut lite. Jag tränar ju alltid på
pass också framför spegeln, då ser man sig själv där i mängden som ett annat stoppljus. (skratt)
S: Men kanske en mörk färg?
G: Ja det skulle fungera bättre, i alla fall på byxor.
M: Väljer du hellre ett svart plagg med någon accentfärg än ett helsvart?
G: Nej jag skulle kunna välja svart svart också. Jag tycker det är kul med färg om jag hottar något som
inte sticker ut alltför mycket.
M: Om du inte hittar vad du söker direkt brukar kompromissa och köpa något som är så nära som
möjlig eller avstår du helt?
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G: Jag avstår helt då, jag gör nog så på allt. Sen har jag ju alltid träningskläder så det är ju inte så att
jag är i akutbrist på något, jag har ju alltid något att ta på mig.
M: Vi kan ju prata om ditt köp idag, vad var det som var avgörande?
G: Dels så behöver jag linnen sen tyckte jag att det satt bra, det satt inte åt för mycket och det var lite
kul med någon ny grej.
M: Handlar du oftast enstaka plagg under längre perioder eller handlar du set och flera plagg mer
sällan?
G: Jag brukar handla enstaka plagg.
M: Hur tänker du då? Är det viktigt att det matchar?
G: Ja men det väljer jag nog mer när jag kommer hem, det är ganska lätt att matcha med svart, som
de byxor jag har. Men jag köper inte set bara för att det ska vara byxa och linne som hör ihop, det gör
jag inte. Jag kan nästan tycka att det blir lite väl bra om man köper sådär, till exempel några rutor
som finns på byxan finns på linnet och så, kan kännas lite för matchat.
S: Är det viktigt att lätt kunna hitta i butiken? Vad det har för sorts inredning eller sortering?
G: Det är ganska viktigt för jag går aldrig runt och strosar så länge i en butik, jag går dit och tittar… jag
är en ganska snabb shoppare så jag tror att hänger de inte rätt så kan jag nog missa dem och gå ut.
Jag går inte och lyfter på varenda grej och tittar på alla hyllor i fall det skulle finnas något, då får de
skylla sig själva.
M: Lämnar du ofta tillbaka sportplagg som du har köpt?
G: Nej jag lämnar aldrig tillbaka något, jag köper det inte om det inte känns bra från början.
S: Vi tänkte prata lite om märkeslojalitet, hur viktigt är märket?
G: Jag köper inte ett plagg bara för att det är ett visst märke, sen vet jag, eller tycket att vissa
träningskläder har kläder som är bättre än andra och då väljer jag kanske dem och betalar lite extra
än att välja dem jag inte känner igen, om jag har två likadana.
M: När du säger bättre, menar du kvalitet då?
G: Ja kvalitet.
M: Kan du nämna något märke?
G: Ja det här Röhnisch heter det., det tycker jag är bra, de håller oftast.
M: Du pratade under observationen om tvätt och slitage, menar du det nu att de håller sig snygga
längre.
G: Ja precis. Sen om tänker sport bh och sådant så tänker ju en del företag mer på vart sömmar ska
sitta och så än andra (skratt). Det märks ju att vissa företag satsar mer på att utveckla sina produkter,
det tycker jag hänger ihop lite med vad dem kostar, vad man betalar för.
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M: Det är sådant som du kan titta på i butik, om det är något som är lite dyrt?
G: Ja absolut det gör jag, jag betalar hellre lite extra om det är ett märke jag vet är bra.
S: Då har du också större förväntningar på det märket?
G: Ja det har jag ju.
M: Av ett märke så förväntar du dig kvalitet, om du ska betala mer?
Ma. Ja det gör jag, till exempel sport bh köper jag bara av ett visst märke. Jag skulle aldrig köpa en
sport bh på Hennes och Mauritz för jag tror inte dem är bra, i alla fall säger mina erfarenheter det.
Sådana saker är ändå viktigt att dem är bra, dem kan man inte ge avkall på, det är ju inte bekvämt att
sporta i en sport bh som inte sitter riktigt. Så vissa saker går jag väldigt mycket på märke och andra
inte, till exempel mer på sport bh än på linnen eller byxor.
S: Kollar du på vissa märken först?
G: Nej jag går nog runt och tittar, det hänger nog… jag tänker aldrig på att det hänger tillsammans,
jag går bara runt och strosar.
M: Hur känner du om du skulle hitta ett okänt märke som du tycker ser ok ut, vad skulle du gå på då?
G: jag skulle nog kunna testa ett okänt märke på andra plagg som linnen och byxor, och testa, jag
kanske inte skulle köpa fem linnen från samma men köpa ett och testa det och är det bra så skulle jag
kunna köpa det igen.
M: Om det var ett lite högre pris så skulle du utvärdera efter de kvalitetsegenskaperna som vi
pratade om förut?
G: Ja framförallt testa det om det kändes bra och gör det det så skulle jag köpa det igen. Sen köper
jag ju aldrig märken för att andra ska tycka att; åhh vilka dyra träningskläder, därför vill jag inte att
märket ska synas heller för jag vill inte komma där och bara; jag har köpt en Nike tröja och den är
säkert dyrare än andras kläder, det spelar ingen roll för mig, det är mer för kvaliteten.
M: Brukar du köpa kläder som passar till det mesta som du ska träna eller har du vissa plagg till vissa
träningsaktiviteter?
G: Nej jag har inte sådant utbud i min garderob så jag har vissa byxor som passar till en sak, utan det
mesta passar till allt, sen kan jag välja lite efter vad jag ska träna för något, när jag ska välja bland det
jag har. Om jag till exempel ska träna spinning så väljer jag ett par byxor som är lite kortare och lite
luftigare, annars blir jag så varm.
M: Det avgör inte köp för dig?
G: Nej.
M: Kan du använda dina träningskläder på fritiden ibland, eller till vardags?
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G: Ja ibland men jag har oftast dem här gamla utslitna träningskläderna, sådant som är sköna men
bedrövligt fula, dem kan jag använda och ibland när jag går långpromenader och så, oftast byxor men
aldrig träningslinnen.
M: Kan det vara avgörande vid köp ibland, att du tänker, det här kan jag kunna använda till vardags?
G: Nej, det är först och främst träning, ska kunna svettas.
S: Kan du relatera träningskläder till din övriga stil?
G: Ja det kan jag nog, jag är nog ganska försiktig i min övriga stil också, jag köper inte det som sticker
ut mest, det gäller nog allt.
M: Du känner dig bekväm i träningskläder, vissa kanske kan känna att ha träningskläder är inte min
stil…
G: Då köper jag det nog inte, jag är försiktig, jag skulle nog aldrig köpa minimilinnen eller kortkorta
shorts, det hade jag inte valt. Men jag är nog ganska tråkig när det gäller sådant (skratt), jag vill inte
sticka ut för mycket.
M: Om du skulle beskriva, med vilka ord du vill, hur du vill känna dig när du har ett träningsplagg på
dig, vad skulle du säga då?
G: Det ska kännas skönt, det ska kännas helt ok, jag ska åtminstone inte känna mig ful i kläderna.
S: Bekväm både till komfort och utseendemässigt?
G: Ja precis.
M: Har du sett mer miljövänliga alternativ i butik?
G: Nej det tror jag inte att jag gjort, inte till träningskläder.
M: Har du sökt efter det någon gång?
G: Nej.
M: Är det någonting som skulle intressera dig om du såg det i butik?
G: Ja om det var snyggt så är det alltid ett plus om det är miljövänligt, jag har aldrig sett det på
träningskläder.
G: Skulle du kunna tänka dig att betala ett högre pris för det?
G: Ja det är inte omöjligt, inte hur mycket som helst högre men lite högre skulle jag betala.
S: Om det var likvärdiga plagg och det miljövänliga lite högre i pris?
G: Ja ja det skulle jag nog.
M: Du känner ändå att du vill hålla kvar estetiken?
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G: Ja absolut, det skulle vara viktigt.
M: Vill du tillägga något eller tycker du att vi har missat något?
G: Nej… inte vad jag kan komma på.
Intervjun avslutas.
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8 Profile H:
Age: 21
Occupation: Student
Exercise: 4 times per week
Objective: Shorts

8.1 Observation H
The participant is looking for a pair of shorts, she wants them to look like basket shorts and thinks
they should be black, but they could also have another color. She brought a pair of shorts with her
which she is going to return, since they are too short, she said that she bought them because they
were good looking. The shorts should be used basically for body combat exercising.
The observation starts at Stadium. The participant wants to try on the pair of shorts which she has
already bought, but in a bigger size, she cannot find it and moves on. A pink top catches her attention
but she continues. She says that she was in a hurry last time and just grabbed a pair of shorts; she did
not think much of how the model looked. She shows us a green tank top with yellow print (Nike,
cotton, H1) which she bought a couple of weeks ago and says that she really likes it because the
colors are cool. She further comments that they do not have many shorts for women and goes to the
male department. She looks at a pair of black shorts (Soc, synthetic, H2) and says these are the kind
of shorts she is looking for. She says that it is important that they are stretchy and not stiff. She does
not think they have much in the male department either and asks the sales person for shorts. She
says that they have more shorts in the other side of the store and we walk across the store.
She laughs and says that she always looks at the design, it is important. She further says that she
prefer Adidas or Nike since they usually have cool design, more funny models and look very sporty.
She also believes that they have better quality. She looks at some of the shorts but says that there is
nothing she likes. She wants to go to Intersport.
She goes through the female department quick and does not touch or look closer at anything, the
few models they have are too short. She continues at the male department and finds a pair of white
shorts (Nike, synthetic, H3), but she wants them in black. She finds the shorts in black but not in the
right size, she asks the sales person if they have more sizes, they do not but they call the other
Intersport store in the city center and they have the black shorts in the right size, she reserves them.
Although she wants to try the white shorts on in the right size and brings them with her. She also
finds another pair of black shorts (Adidas, synthetic, H4) and wants to try them on. She finds a pair of
black/white shorts (Nike, synthetic, H5) and says that they probably are too long but she wants to try
them on anyway. She goes through the assortment accurately and takes her time asking for sizes etc.
She walks to the fitting room. The white Nike shorts have a good fit but they are too much seethrough (H6). The black Adidas shorts are also good (H7), she tries them first in Medium and then in
Small. The pair in small are too tight she thinks and she walks back and forth with her thighs up to
check if the shorts curl up when she bends her legs. She tries on the black/white Nike shorts (H8) but
does not like them at all, they are too long and too slim, the length is good though. She decides to
buy the Adidas shorts in size Medium and then go to Intersport in the city center to try on the black
Nike shorts. She pays for the shorts and we leave the store.
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At the other Intersport store, she shows us another tank top which she bought a couple of weeks ago
(Nike, cotton, H9), the top is purple, she thinks is comfortable and she likes the color, the print and
the fit. She tries on the black Nike shorts (H10) which she has reserved, she thinks they are a bit too
small and wants to try a bigger size. The bigger size is much better, she says that she likes the fit and
the bigger size was more comfortable. She tries on the black Adidas shorts again which she has
already bought, to compare. The inner trousers in these shorts are not as comfortable as in the Nike
shorts but she thinks the model is a little better. She said that if the Adidas shorts have had the same
fit (referring to the inner trouser) as the Nike she would have taken them. She liked the design of
Adidas better but the Nike shorts were more comfortable. She says that she will buy the black Nike
shorts also and then go home, try them again and then decide. She pays for the black Nike shorts and
we leave the store (H11). The observation ends.
A few days later we receive an e-mail from the participant, saying that she, after all chose the black
Nike shorts.
H1

H2

H3

H4

H5

H6
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H7

H8

H10

H11

H9

8.2 Interview transcription H
M: Vad är det som får dig att bestämma dig för att gå ut och handla träningskläder?
H: Antingen är det ett behov, till exempel som nu. Jag kör mycket combat och jag tycker det är
jobbigt att ha sådana här långa tajtsträningsbyxor på sig. Jag vill ha mer som fläktar, så det var väl det
jag kände att jag skulle behöva ett par shorts. Antingen behov så eller om man har släpat efter lite
med träningen och behöver komma igång igen så kanske man köper lite träningskläder för att peppa
sig själv. Det är nog de två anledningarna som gör att jag ger mig ut på jakt efter det.
M: Vad är det första du gör, om du ska köpa någonting brukar du kolla upp något i förväg, någon
information om produkter?
H: Tänker du typ om något märke har släppt någon ny kollektion eller?
M: Till exempel ja.
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H: Ja det är kanske det jag kollar.
M: Ja, det är det du kollar, gör du det på internet då eller?
H: Ja det tror jag. Men annars brukar jag nog inte göra så mycket research jag går nog mest ut och
kollar lite vad som finns.
S: Men brukar du ha en idé av hur du vill att det ska se ut? Om du kanske sett det på någon annan
eller.
H: Ja är det behov som shorts då vet jag oftast vad det är jag vill ha då har jag målat upp en bild av
vad det är jag är ute efter och då vet jag. Är det nu såhär att man inte har tränat under sommaren
och vill komma igen på hösten så är det nog mer ut och leta och se vad som finns, bara att se vad
som faller en i smaken tror jag, så då är det nog ingen speciell research eller något sådant.
M: Ja precis. Kan du gå och titta på träningskläder spontant om du är på stan?
H: Ja jag tycker det är jättekul faktiskt, väldigt kul. Det gör jag nog väldigt ofta, men det är nog mer
sällan jag spontanhandlar träningskläder utan det är när jag har bestämt mig, jag ska handla två nya
träningslinnen, vad kul, eller ja antingen för att jag behöver det eller för att jag vill peppa mig själv.
Men jag går absolut ut och handlar och tittar bara jag tycker det är jättekul.
M: Men det blir oftast inte köp?
H: Nää jag spontanköper inte, jag köper nog mer andra saker, om man ska gå ut och inte har
någonting att ha på sig och sådana spontanköp gör jag nog mer, det är sällan jag spontanköper
sportkläder.
M: Kan du nämna något som får dig sugen på att handla om du kan får en viss känsla eller vara på ett
visst humör?
H: Eeehm, ja men jag tror det är ganska mycket om jag vill pusha mig själv mer till att träna eller om
jag har tränat jätteintensivt och känner gud vad duktigt, gud vad kul det här är, då vill jag göra det
ännu roligare och handla lite träningskläder, kanske så. Mest sådana positiva känslor liksom. Nä jag
vet inte om det är något annat… vad var frågan nu igen *skratt*
S: Du kan inte tycka så att åh nej vad jobbigt att handla träningskläder?
H: Nej!
S: Det är en positiv känsla…
H: Det är bara positivt, det enda tråkiga är väl att man skulle vilja köpa mer än vad man kan! Nä det
är bara roligt.
M: Om vi är i butik nu, vad brukar vara det första du tittar på?
S: Ja vad fångar din uppmärksamhet?
H: Det är nog linnen, toppar, tröjor man har över, i glada färger eh i lite coola modeller. Ofta
försvinner liksom byxorna så för allt är bara svart och ser likadant ut. Så det som drar till sig
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uppmärksamhet och som jag går fram till det är linnen tror jag, som det där gröna med gula Nikemärket som jag köpte, det tycker jag, det såg man på en gång och tänkte wow det här var snyggt.
M: Tycker du att det är roligare att handla överdelar?
H: Eh, ja det tror jag.
M: Varför tror du att det är så?
H: Byxor tror jag är mer, det finns inte lika stort utbud och variation på det, det är liksom ofta de här
svarta långa löpartajts eller shorts och det är svart det är liksom inte en massa olika färger och
mönster och sådant som det är på toppar så där kan man ju verkligen mer få sin personliga stil på ett
annat sätt.
S: Om det fanns fler färgglada byxor och sådant skulle du vara intresserad av det då?
H: Jag vet inte, jag vet inte, jag har svårt att se mig själv i ett par.
M: Om du tänker som linnet du köpte?
H: Ja jag skulle precis säga det jag har svårt att se mig själv i ett par knallgröna tajts med gula märken
på. Nä jag tror inte jag hade köpt det faktisk. Nä jag tror jag ä mer såhär ja men diskret nedtill och en
massa roliga linnen upptill.
M: Handlar du ofta själv när du handlar träningskläder eller brukar du ha någon med dig?
H: Oj jag vet faktiskt inte, ehm.
M: Tänker du ibland att du ska ta ett smakråd med dig?
H: Ja fast jag är så velig som ni märker så det är ingen som vill följa med mig, *skratt*. Nä, jag brukar
nog gå och kolla runt själv ibland, jag tycker det är skönt faktiskt att kolla själv, sen så brukar jag
faktiskt ta med någon, min pojkvän eller någon som sista smakråd eller att visa upp det jag köpt i alla
fall, är det här bra liksom. Men oftast går jag ju med någon på stan och då kanske man går in på
intersport och kollar runt ihop eller så.
M: Tror du att den personen har någon inverkan på ditt köp, till exempel om du tar med din pojkvän?
H: Ja.
M: Om du provar till exempel så brukar du liksom fråga honom?
H: Ja absolut. Sen så om jag tycker att ett linne är jättefint och han absolut inte tycker om det så är
det klart att jag köper det ändå. Men är jag lite tveksam och han ser någonting som inte jag ser så är
det klart att det påverkar mig. Amen du Matilda de där byxorna satt faktiskt inte så bra då litar ju jag
på det såklart, eller ja vad som.
M: Eller om han skulle liksom omen gud det där satt jättesnyggt…
H: Ja och om jag inte trivdes för fem öre så skulle jag ju inte köpa det ändå.
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S: Men om du var lite tveksam så skulle du lyssna mer..
H: Ja om jag var lite tveksam, om jag stod och velade som med de här shortsen jag köpt nu då så
skulle han säga omen jag tycker absolut de där då hade jag ju bara omen okej. Men då vill jag att det
ska vara någon som jag känner så väl.
S: Ja som känner dig väl och vad du vill ha.
H: Ja precis.
M: När du provar plagg, kan du prova plagg som kanske inte tilltalar dig direkt?
H: Ja det kan jag göra men oftast då har jag bestämt mig också att det här inte är bra. Lite som det
där shortsen som var för långa, jag testar dem men nää, jo nä men det är klart man provar ibland.
M: Liksom för att se ändå att kanske.
H: Ja faktiskt.
M: Om man vänder på det att du hittar något som är väldigt, väldigt snyggt, kan du prova det då fast
det kanske inte finns i din storlek eller så?
H: Ja, ja precis det gör jag ju. Det är klart jag gör det., absolut, helt klart.
S: Brukar du känna på plagget också, är det viktigt hur det känns?
H: Ehm, ja det beror på vad det är för plagg som shortsen här till exempel, då kände jag med en gång
för jag vill inte ha sådana här, ja jag kan ju inte material som ni säkert kan men, sådana här prassliga
shorts vill inte jag ha. Utan jag vill ha mer det här stuket på shortsen.
M: Lite mjuka och följsamma.
H: Ja precis lite mer sådana slappa som bara hänger där.
S: Hur brukar du känna på linnen?
H: Jag vill nog oftast ha bomull och sådant jag gillar inte de här tajta jazztygsliknande.
M: Varför gillar du inte dem tror du?
H: Ehm, oftast så är de jättetajta och jag tycker det är jobbigt att känna mig som en uppstoppad korv
när jag tränar, jag tycker att det är skönt när det hänger lite slappt och det bara finns där. Så det är
nog därför tror jag.
M: Kan du titta på tvättlappen ibland vad det är för material?
H: Nä jag har ingen koll på sådant där.
M: Du går på känseln liksom om det är bomulls..
H: Ja jag kan inte så mycket om material och vad det är för tyg och sådana saker riktigt så nää.
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M: Har du flest träningskläder i bomull tror du eller?
H: Ja ja, toppar ja inte byxor men toppar absolut. Ja och på de jag köpte precis eller är det det på det
gröna jag tror det.
S: Ja det var bomull.
M: Om det skulle vara ett plagg som du tror har bra passform eller bra modell och så skulle det vara
någon form av ja sådant tunt jazzmaterial, hur tänker du då?
H: Hm ja, jag vet inte riktigt, jag har svårt att se att de skulle göra en modell större linne i sådant
material, men om det skulle vara det, nää men jag gillar inte det materialet att ha på mig det, det
känns nä men jag gillar faktiskt inte det.
M: Har du tränat i sådant plagg någon gång?
H: Eh , ja det har jag. När och var och hur vet jag inte men jag har haft på mig sådana innan, tajta,
men jag trivs inte alls i sådant.
M: Det känns inte alls skönt.
H: Nej. Men det var säkert högstadiet någon gång då och så bestämde jag mig väl för att jag inte
gillade det.
M: Brukar du fråga personalen om hjälp? Ja nu gjorde du ju det idag i och för sig.
H: Ja, om jag inte hittar det jag ska så gör jag det.
M: Kan du göra det en extra gång, amen idag tittade du ju igenom sortimentet på Stadium utan att
hitta något, brukar du fråga då?
H: Ja precis för jag brukar tänka att personalen har ju ändå lite mer koll på sortimentet än vad jag har
och det är väl lätt att jag missar någonting.
M: Är du ganska noggrann så på det sättet?
H: Ja det är jag och jag litar på personalen att de kan, de har ju kunskap om det här liksom så det gör
jag absolut. Eller om någonting inte finns i min storlek, då tar jag inte för givet att det är slut utan då
frågar jag ju jaha kommer det här in igen, jag frågar gärna om hjälp så. Sen skulle jag nog aldrig fråga
någon om hjälp så om jag skulle prova byxor och topp själv och gå och fråga personalen hjälp hur
tycker du att det här sitter bra på mig, jag skulle aldrig fråga om smakråd. Men om produkterna
självklart.
M: Ja för många är ganska snabb när man tittar också har de ingenting och så går man, men då
brukar du kanske fråga?
H: Ja vet jag vad jag vill ha så självklart frågar jag. Men om man bara är runt och kollar runt lite så kan
man ju.
M: När brukar du kolla på prislappen ungefär?
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H: När? Hjälp. Jag gör inte det först, gör jag inte. Hm, när gör jag det.
M: Kan du göra det efter att du har provat?
H: Nä jag tror jag gör det lite innan, jag har nog alltid koll på vad det kostar när jag provar.
M: När du provade idag kollade du prislappen innan du provade då?
H: Ja det gjorde jag, sen behöver inte det ha betydelse för om jag prövar eller inte, även om de varit
jättedyra så kanske jag hade provat dem ändå. Aaa nä men jag kollar nog prislappen inte det första
jag gör att jag kollar priset och sen hur ser de ut, så gör jag inte, utan snarare tvärtom.
M: Och sen så kanske du då efter att du provat om det är värt det?
H: Ja precis ja. Och då är det så att om jag letar efter ett par shorts och har letat i tre månader och
äntligen hittat ett par som är lite dyra men som sitter bra då får man ju överväga det lite också, om
det skulle vara så.
S: Abslout.
M: Hur är det viktigt att hitta det du söker om du kommer in i butik, vilken typ av sortering, tycker du
det är viktigt att det är rätt sorterat att det är en snygg butik?
H: Ja absolut, jag tycker det är jätteviktigt att det är sorterat så att man vet vad man vill ha, så man
lätt hittar det man vill ha, det tjänar ju butiken också på så att de inte har kunder som är förvirrade
och går därifrån utan att handla, det är väl jättebra. Och framför allt lite tips som att om det hänger
ett par shorts så häng ett linne över så att man ser att det kan man ha ihop, men så gör ju de flesta
butikerna. Men det tycker jag är jättebra, herravdelning, tjejavdelning, skoavdelning, sportkläder,
gärna efter märke också.
M: Om du inte hittar det du söker brukar du ofta kompromissa då, att du köper något annat eller
brukar du inte shoppa alls?
H: Ehm, alltså det beror på till exempel nu med shortsen så hade jag ju aldrig tagit ett par capribyxor
istället, det hade jag inte gjort utan då hade jag fortsatt sno min pojkväns shorts eller något, så där
finns det ingen kompromiss men om man är ute efter ett nytt linne och man har tänkt sig ungefär hur
det ska se ut också hittar man inget men man hittar något annat så kanske man tar det istället.
M: Om du har bestämt dig för att köpa något brukar du ofta komma hem med något då eller brukar
du ofta inte hitta det du söker?
H: Ehm, oj, det är nog jätteolika tror jag men jag är inte såhär att om jag bestämt mig för att handla
något så måste jag ha med mig något hem, så är det inte. Hittar jag det jag hittar så hittar jag det. Är
det efter behov som till exempel ett par shorts så har jag en bild i huvudet av hur det ska vara och
hur det ska sitta och då låser jag fast ofta vid det, men det är ju mer om jag bestämt mig för vad jag
vill ha liksom.
S: Brukar du oftast handla flera plagg åt gången som kanske kan matchas ihop eller bara ett plagg åt
gången?
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H: Hm, hjälp vad svårt. Nä jag handlar nog ett plagg oftast, man har ju lite bas, jag har ju
träningskläder så det är väl kul med något nytt linne eller någon ny sportBH, jag behöver inte köpa en
ny outfit liksom bara för att.
S: Men är det viktigt då att det matchar det du har hemma?
H: Alltså om man säger såhär så är ju jag oftast svartklädd nedtill och har någon rolig topp upptill, så
om jag köper en ny topp som är gul eller grön så passar ju det lika bra. Jag har inte så mycket som
inte matchar, sen är jag inte så jättenoga att detaljen på skorna ska matcha färgen på linnet eller så.
Jag tycker det är kul att ha lite olika, jag behöver inte ha exakt.
M: Så om du skulle hitta något som var väldigt snyggt så kanske du skulle köpa det även om det inte
matchar.
H: Ja, ja nä.
M: Om du har till exempel en sådan här standardmodell som det där Nike-linnet till exempel, om du
letar efter ett linne skulle du kunna köpa ett likadant fast i en annan färg eller leta efter något annat
som är snyggt och köpa det för att ha mer variation?
H: Eh, om man säger såhär, jag gillade det lila Nike-linnet med texten på, jag älskar den passformen
jättemycket, o jag skulle bli tvungen att välja mellan den och en sådan där tajt topp som jag inte gillar
bara för att få variation så skulle jag tagit det svarta Nike-linnet även om jag då tycker det är tråkigt
att ha två likadana men självklart hade jag då i det stora hela letat efter något helt annat, för att få
variation för sin egen skull. Jag skulle kunna ha ett sådant till som det gröna linnet fast gult bara för
att det är roliga färger men jag tror inte jag låser mig så mycket att jag måste ha variation utan hittar
jag något, men jag skulle aldrig köpa ett grönt till. Jag skulle inte köpa två likadana bara för att det är
skönt det tycker jag är tråkigt då väntar jag hellre tills jag hittar något.
M: Har du bett butikspersonalen att beställa ett plagg någon gång? Till exempel om du sett något på
internet och du vet att de har märket.
H: Nä jag har nog aldrig tänkt på att man kan göra så riktigt. Jag vet att jag har sagt kommer ni få in
det här, kan ni kolla om ni får in det här, ring mig när ni fått in det här eller ring till den andra butiken
i stan och hör om de har det kvar, som jag gjorde med shortsen. Eh, men nä jag har inte tänkt på om
man kan beställa in jag vet inte om man kan det.
M: Ja om det är något märke som butiken säljer så kan man göra det om de har det på lager då och
sen om det finns i Europa……
M: Hur ofta lämnar du tillbaka ett sportplagg?
H: Oj, inte så ofta, väldigt sällan det är väl just nu då när jag är jättevelig mellan två shorts och jag
måste prova hemma, nu blev det ju tre par eftersom jag har ett par som jag ska lämna tillbaka så nu
tror väl inte ni på mig när jag säger att jag aldrig lämnar tillbaka plagg *skratt*. Men jag gör nästan
aldrig det.
M: Brukar du prova i butik?
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H: Ja alltid gör jag det, om det inte är så att man har jättebråttom och nä jag vet inte. Men oftast
prövar jag alltid för att slippa gå och lämna tillbaka.
M: Jag tänkte på de linnena som du köpte, hur tänkte du när du köpte dem? För då var du ute efter
linnen eller?
H: Det var inget behov det var bara för att jag var sugen jag vill ha nya träningskläder. Jag tycket det
var kul att ha något nytt och lite fräscht. Och så ville jag ha lite mer färg för jag hade bara svart innan.
Jag tycker man blir glad av färger och ja jag tycker det är kul.
M: Tror du att du hade köpt dem även om det inte var något tryck på om det bara var färgen så?
H: ja kanske det lila just för att det var lila för jag tycker om lila och jag tycker om den färgen jo och
jag gillar den passformen jättebra, det sitter bra det känns bra och är luftigt och skönt.
S: Men när du går och handlar i affären fångar något med tryck mer uppmärksamheten än en
enfärgad.
H: Lite jag tycker det är lite tråkigt om det bara är helt vanlig turkos, som det här gröna det har det
gula också det blir lite roligare, det händer någonting, jag tycker det är kul när det händer lite. Så det
tror jag.
M: Kan du nämna några märken som du gillar?
H: Ja jag tycker om Nike väldigt mycket det är nog det jag gillar mest. Jag kollar det först kan bli att
jag låser mig lite jag glömmer det andra jag låser mig fast och vill bara ha Nike fast jag egentligen inte
tycker att det är så, det blir så när jag går och kollar då på kläder.
M: Vad förväntar du dig av Nike, av det märket?
H: Ehm, jag förväntar mig att de har väldigt bra kvalité att de är väldigt ja insatta i träningsvärlden.
Jag tänker mig hm de ska bara ha sportkläder men jag vet inte om de följer rätt funktion. Så jag
förväntar mig att de kan deras grej vilket jag tror att de kan och sen att de är väldigt trendiga inom
det. Kommer med till exempel skor, en tuff, frän modell men som ändå har en bra funktion.
M: Köper du plagg som kan användas till de flesta träningstillfällen eller köper du något speciellt till
olika träningsformer?
H: Linnen har jag ju i stort sett till allt sen skulle jag nog inte träna med shorts på ett spinningpass
samtidigt om jag tycker det är jätteskönt att ha shorts på ett annat hopp- och skuttpass. Så byxor är
det väl väldigt mycket vad jag tränar faktiskt.
M: Tränar du ofta i linne?
H: Ja alltid.
M: Kan du använda dina träningskläder på fritiden eller när du går hemma?
H: Det är sällan jag gör det, mer i så fall på sommaren, om man går ut och går en promenad men jag
vet inte om det räknas som och träna då eller inte.

Consumer insight 86
Appendix 1
M: Tänker du när du köper att du kan använda det till annat?
H: Nä det gör jag inte, det är mest för att träna i sen absolut om man är hemma på sommarn kan
man ju dra på sig jeansshorts och ett träningslinne bara för att. Men jag tänker inte när jag köper det
åh det här kan jag ha då också utan det är något som bara blir så. Byxor använder jag aldrig annars än
när jag tränar.
S: Kan du relatera dina träningskläder till din övriga stil?
H: Du menar om träningskläderna går hand i hand med.
S: Ja om du känner att träningskläderna är du?
H: Ja men det gör jag ju, men oj vad svårt. Ja men jag känner ju absolut att det är jag, alla gillar ju
kanske inte de här starka, färgstarkare kläderna men det gör jag och därför är det såklart att det är
jag.
M: Känns det lättare att använda färgstarka kläder när du tränar?
H: Ja det gör det, absolut. Jag tror inte att jag skulle gå omkring i en knallgrön, jo kanske. Nä men jag
köper mer färgglatt när jag tränar än annars, ja absolut. Ja men det känns som det är lite sportigt nu
färgglatt och busigt så. Jag tycker det är kul faktiskt.
M: Om du fick beskriva med vilka ord du vill hur du vill känna när du har ett träningsplagg på dig?
H: Ja, jag vill känna mig sportig och cool. Jag vill känna mig lite tuff då blir jag taggad på att träna mer.
M: Har du sett mer miljövänliga alternativ i butik på träningskläder någon gång?
H: Inte vad jag har tänkt på.
M: Nä, har du letat efter det någon gång?
H: Nej, det har jag faktiskt inte.
M: Om du såg det i butik hur skulle du reagera då?
H: Jag tycker sådant är jättebra, absolut. Jag skulle absolut kunna lägga någon extra peng på det så
länge det faller mig i smaken. Sen om det bara var ett vitt tråkigt linne bara för att det var ekologisk
bomull så skulle jag nog inte köpa och träna i det bara för det. Det finns så mycket andra saker som
jag värderar då. Aaa men absolut jag skulle kunna lägga lite extra på att veta att det är bra, jag tycker
man behöver tänka på sådana saker så helt klart. Men jag letar inte efter det och jag har inte lagt
märke till om det finns. Jag vet inte om det finns eller inte, någonting finns säkert men jag har inte
sett något nytt om Nikes miljövänliga eller något, det har jag inte. Gud vad mycket Nike jag pratar
*skratt*……
M: Men du skulle ändå säga att designen gå först?
H: Ja det gör det men jag är ändå villig att betala extra om man, det är värt det, det borde komma
mer.
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M: Är det någonting du vill tillägga? Något du har tänkt på?
H: Eeehm, nää jag tror inte det inget jag kommer på.
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9 Profile I:
Age: 47
Occupation: Employed
Exercise: 3-4 times per week
Objective: Capri pants and tops.

9.1 Observation I
The participant is looking for a pair of tights, capri model. She says that she has realized what is more
suitable for exercising and that she has different needs for different types of activities. She has no
further explanations of the tights. She is also looking for some tops; they should not be tight around
the stomach, instead a bit looser. They should be black, a bit boring she comments but that is how
she wants them. She has a pink sport bra, she says, which shows a little bit.
The observation starts at Intersport. The participant walks straight to the special offers, she touches
a pair of grey tights with a drape (Etirel, synthetics), she checks the price and moves on. she looks at
a pair of black tight with a zipper at the end (Röhnisch, synthetic, I1) and comments that these are
the kind of tights she is looking for, she checks the price. She further looks at a pair of black tights
where the ending is more wide (Röhnisch, synthetic) and says that they should be tight all the way
down. She says that some tights are too tight in the waist which is not comfortable. She looks at a
pair of black/white tights (Röhnisch, synthetic) and says that they look good; she checks the price and
moves on. She goes through the special offers quite fast and says that the function is important,
concerning the material; cotton is not good since the body get wet. A yellow, patterned tank top
(Röhnisch, synthetic, I2) catches her attention but she walks on.
She says that at her gym, she usually attends a double course, for example spinning and then gym,
and for this she does not want to get cold in between, that is uncomfortable. She looks at a special
offer (2 for 200 SEK, I3) for tank tops but these are also in cotton. She walks to the running
department; she does not comment that it is running garments. She looks at a pair of black/pink
tights, capri model (Nike, synthetic, I4) they look very good she says, she examines the inner seams,
checks the price and moves on. She looks at a pair of black capri tights (Pro Touch, synthetic, I5),
checks the price and says that they are cheap. She looks at another black/pink pair (Craft, synthetic,
I6), checks the price and says that they are more expensive but that she also knows that this brand is
good and that there is probably a difference. We comment that the waist is probably better on this
pair; she agrees but says that she would not have thought about this before she had tried them on
and could feel it. We ask her if that could be a reason for her to buy the more expensive pair, she
says yes.
The participant wants to leave the store and continue at Team Sportia. She looks at a red top
(Röhnisch, synthetic, I7), checks the price and says that she could maybe wear that color, it is
important though that the neck is not too low. She touches a pair of black tights (Chnk, synthetic, I8)
with small buttons at the end, she checks the price and says that she likes the buttons. She furthers
says that she would rather buy the tights with the details than the plain Pro Touch tights at
Intersport. She looks at other black capri tights with a zipper at the end (Röhnisch, synthetic, I9) and
says that they feel thinner than the tights with the details, which are good. She looks at the special
offers and says that she does not want a t-shirt and points at a dull pink t-shirt (Craft, synthetic). A
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top with sleeves becomes too warm during exercising she continues. She points at a black t-shirt
without sleeves (Athletic, synthetic, I10) and comments that it is ugly. She touches a black tank top
(Nike, dri fit, I11) but thinks it is too slim and too long. She touches the material and says that she
thinks it is cotton; she checks the washing instructions and finds out that it is polyester and cotton;
she says that she thinks that it is synthetic on the inside. She further says that she could maybe buy
one of these tank tops to try the material. The participant wants to leave the store and the
observation ends.

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9
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I10

I11

9.2 Interview transcription I
M: Vad är det oftast som får dig att bestämma att du ska ut och köpa träningskläder?
I: ...så som jag känner nu så är det att allt är slitet, inte att jag har tvättat sönder, utan som jag sa
förut att dem har gått sönder i sömmarna och… nu också efter et tag när man har testat och jag har
börjar med x-biken så måste jag ha något som går högre upp för att inte känna mig obekväm.
M: Du har börjat träna mer och då märker du att du behöver andra plagg och så?
I: Ja precis behoven blir ju mer påtagliga.
M: Så du skulle säga att det är mer för att du sliter ut dem än att du vill uppdatera trendfaktorn?
I: Nej det tänker jag inte på, det är inte så att jag har för uråldriga brallor eller så. Det viktigaste är ju
att det är funktion, sen vill man ju inte gå med trasigt, det kan man ju inte göra. Och heller inte med
risk att det kan gå sönder när man tränar.
S: Brukar du veta innan vad det är du vill ha eller vad du söker?
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I: Jag är inte sån… jag är väldigt bra på att impulsköpa faktiskt.
M: Om du är ute och shoppar vanligt, kan du gå och titta på träningskläder då?
I: Ja, det kan jag göra absolut, vi är ofta i sportbutikerna. Mina barn tränar också mycket, och min
sambo så vi är ofta där.
M: Brukar du ofta köpa någonting då, som spontanköp?
I: Mmm, inte alltid till mig men jo det kan jag göra.
M: Vad brukar vara avgörande då för att du handlar?
I: Senaste gången var… toppar, på reastången.
M: Okej, du hittade toppar till ett bra pris.
I: Precis, jag provade dem i butiken och kände att jo men den här kan jag nog använda men sen
känner man inte förens man tränar i plaggen några gånger, när man sitter på cykeln eller man har
gjort sin body pump, om det åker upp eller du vet…
M: Ja det kan ju vara svårt att avgöra helt innan.
I: Nej det kan man inte förens man praktiskt kan använda det. Sen vissa tröjor använder man ju aldrig
som ligger där och de fungerar inte alls.
M: Tycker du att det är en positiv känsla, att handla träningskläder?
I: Ja, en jättepositiv, jag skulle kunna handla hur mycket som helst.
M: Kan du se annonser eller reklam eller kanske plagg på andra som du tycker är snyggt eller som kan
få dig sugen på att handla?
I: Ja absolut.
M: Har du det i åtanke när du är i butik sen, att liksom det där såg jag på någon, det ska jag leta
efter?
I: Ja det kan jag nog göra, eller tvärtom, man vet vad man inte vill ha (skratt).
M: Ja just det, man kan liksom sålla lite…
I: Ja precis.
M: Brukar du söka någon information innan du ska handla? Eller går du rakt till butik?
I: Jag går rakt till butik.
M: Om vi är i butik nu låtsas vi, vad brukar vara det första du tittar på, eller vad brukar fånga din
uppmärksamhet som du går fram till?
I: Jackor (skratt), jackor..
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M: Löparjackor?
I: Nej mer vardagsjackor, eller skidjackor, ytterplagg kan man säga. Oftast är det ju en anledning till
att man går in i butiken, någon ska ha nya fotbollsskor eller vad det nu är. Men ofta hänger det ju
snygga jackor precis när man kommer in, det gör det faktiskt… och det är jag riktigt svag för.
M: Handlar du oftast själv eller brukar du ha sällskap med dig?
I: Jag har ofta sällskap.
M: Är det för sällskapets skull eller för smakrådets skull?
I: Jag har ju inte den tiden så jag åker ner till stan för att handla själv, det finns inte. Utan man ska
ändå ner till stan för att Ebba (dotter) ska ner eller någonting annat.
S: Brukar ditt smakråd ha någon inverkan på dina köp?
I: Absolut, absolut. Ebba är jättebra på det.
M: Vad brukar du fråga om då, hur det sitter och färger kanske?
I: Ja, eller väller det där bak? (skratt). Ebba är bra på det, medans min sambo säger att det är bra, allt
är bra (skratt).
M: Provar du alltid i butik?
I: Jag köper aldrig utan att prova.
M: Vilka plagg väljer du att prova, kan du till exempel prova ett plagg som du inte tycker är
jättesnyggt men det verkar vara en väldigt bra modell eller passform?
I: Nej det måste… jag måste tycka om det när jag ser det. Det spelar ingen roll om det är görbilligt
eller…
M: Tvärtom då, om det är ett plagg som är jättesnyggt men du tror att modellen kanske inte riktigt är
rätt?
I: Ja det kan jag nog, för man vet ju också att designade plagg kan ge ett annat uttryck, det kan
fungera, även på en 47-åring.
S: Du brukar alltid känna på plagget?
I: Ja det är jag… känna och se, det är viktigt, att känslan är rätt.
M: Ja, när du säger rätt, hur skulle du beskriva rätt känsla? Det kanske beror lite grann på vilket plagg
det är men om du tittar på ett linne till exempel.
I: Ja, det får inte vara för tarmigt och inte för tjockt och för tungt, det ska kännas lätt.
M: Tränar du mest i syntet eller?
I: Ja.
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M: Du tycker själv att det känns skönast?
I: Ja, jag har inte ens tänkt på andra material. Jag har tänkt på flera som jag sett, som tränar i vanliga
t-shirtar, gud vad varmt och så…
M: Det är väldigt många som faktiskt tränar i bomull.
I: Ja, det har jag sett med.
M: Frågar du ofta personalen om hjälp?
I: Nej.
M: Säg att du går igenom snabbt och inte riktigt hittar, kan du fråga då om något?
I: Jo det kan jag göra, om det är något jag inte hittar och ska ha något speciellt. Ofta hittar man ju,
man ser ju vad som finns.
M: Material pratade vi ju lite om nyss, bara en spontan fråga, om du skulle hitta någonting som är
jättesnyggt och sitter väldigt bra men det är i bomull, skulle du kunna kompromissa då?
I: Säkert, det tror jag.
M: När tittar du på prislappen tror du?
I: Njae inte så tidigt, även om du hittar ett par byxor för 200 kronor och sen ett par för 400 kronor
som är mycket bättre, då spelar inte de 200 kronorna så stor roll tycker inte jag, bara det känns rätt,
det kan ag betala för.
M: Brukar du titta på priser innan du provar?
I: Inte alltid.
M: Färgval, du vill gärna ha något svart, hur känner du dig i färg?
I: Det är att jag uppfattar mig alltid så… lite för mullig lite här och där, det är inte så att jag har
komplex för det men jag känner mig bättre i svart.
M: Man känner sig kanske lite slankare i det?
I: Ja precis, och det är därför jag vill ha det där lite pösigare också, jag vill inte att det ska tajma eller
så. Och det tycker jag också att det inte är ofta det finns fina färger, i träningskläder.
S: Ja det är oftast samma färger…
I: Ja och den här, en konstig röd, den här cerise röda som inte jag tycker om.
M: Finns det någon färg, rent spontant som du skulle kunna tänka dig, som du trivs i?
I: Turkost skulle jag tycka vara jättefint. Sen har jag ju Casall bh i rosa, inte cerise och inte ljusrosa,
men den är görfin, riktigt fin färg. Men det är ju så med kläder det måste ju vara så som jag tycker är
rätta färgerna.
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M: Just komforten så att man känner sig bekväm för att man har snygga kläder på sig.
I: Ja det tycker jag är viktigt, absolut, det måste ju vara fräscht och kännas bra, det tycker jag. Man
ser ibland personer som har lite slafsiga, urtvättade saker, det tycker inte jag är bra…
M: Kommer du ihåg senaste gången du köpte ett träningsplagg?
I: Vi köpte genom jobbet från Casall, jag fick i julklapp av barnen också, lite toppar.
M: Fick ni välja då, genom jobbet, på lite olika plagg?
I: Ja jag var runt och tittade först.
M: Vad var avgörande då?
I: Då var det dem här lite större linnena, vi var i Göteborg då.
M: Det finns ju ganska mycket mer, vi har ju varit där ett par gånger också.
I: Ja visst det finns jättemycket. Vi köpte när vi var i London, Ebba och jag var i London, på
novemberlovet, då köpte vi en del träningskläder också. Ni vet dem här riktigt stora Adidasbutikerna
och Nikebutikerna.
M: Om du inte hittar vad du söker, brukar du kompromissa då och köpa något som är ungefär som
det du letar efter eller brukar det bli att du inte handlar någonting alls?
I: Om jag måste ha någonting, då kompromissar jag.
M: Handlar du enstaka plagg kontinuerligt eller hellre flera plagg mer sällan?
I: Kontinuerligt.
S: Är det viktigt att det matchar eller att du har ett set?
I: Nej men det känner man ju om det fungerar med det man har. Därför är det bra med svart.
M: Har du bett butikspersonalen beställa ett plagg åt dig någon gång? Att det har varit någon som du
verkligen vill ha?
I: Nej aldrig.
M: Hur ofta lämnar du tillbaka ett sportplagg?
I: Det har jag nog aldrig gjort.
M: Kan du nämna några märken som du gillar?
I: Jag har ju en del Casall men även Nike gillar jag.
M: Kan du förklara varför du gillar vissa märken?
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I: Det måste ju vara helheten där, båda passformen och att dem… ögat tycker om dem givetvis. Casall
har ju otroligt bra kläder, jag har byxor som jag har haft flera flera år och som fungerar än, Ebba har
de på gympan också.. jättebra.
M: Syftar du på kvaliteten då?
I: Ja skitbra.
S: Man kan lita på dem?
I: Ja, det skulle jag nog kunna vara väldigt noga med, är det inte bra kvalitet så skulle jag gå tillbaka
med det.
M: Är märket viktigt för dig?
I: Nej, det var ju som jag sa, jag köpte ju några sådana billiga tights i Ullared, det var ju när jag började
träna mycket i höstas, men jag gillar dem inte, dem har ändå bred resår i midjan, passformen är bra,
dem är snygga, svarta med en revär, men jag känner, jag får panik för det blir så varmt.
M: Kan du kolla på dem märkena du nämnde först när du kommer till butik?
I: Nej det gör jag inte.
M: Det kanske mer är en fördel sen då om du hittar någonting, känns mer pålitligt.
I: Ja precis, om jag väljer emellan. Men det är ju inte så att jag väljer Casall för att jag vet att det är
bättre, utan då är det ju för att känslan är bättre, för det enstaka plagget. För då har jag ändå provat
det och något mer.
M: Det kan inte vara avgörande för att det är Casall?
I: Nej det är det inte.
M: Du sa förut att du tyckte det var viktigt med rätt plagg till rätt aktivitet…
I: Ja det tycker jag.
M: Det är något du kan tänka på när du handlar?
I: Ja nu när jag tränar många olika grejer så tänker jag på det.
M: Kan du använda dina träningskläder på fritiden?
I: Ja det kan jag göra.
M: Kan du tänka på det när du handlar att det kan vara fördelaktigt?
I: Nej det tänker jag inte på, jag har sport bh på mig idag, jag älskar dem. Och byxorna är ju också goa.
M: Inget som kan vara avgörande för köp utan det är i första hand ett träningsplagg.
I: Ja precis.
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M: Tycker du att du kan relatera träningskläder till din övriga stil? Ser du att det känns som din stil
med träningskläder?
I: Nej det tycker jag inte, det känner jag inte.
M: Kanske därför du väljer svart, för att det är ganska neutralt..
I: Mmm precis, jag har mycket svart i min övriga garderob.
M: Om du skulle beskriva hur du vill känna när du har träningskläder på dig, vad skulle du säga då, du
får använda fria ord?
I: Egentligen ska det ju inte kännas, det ska ju inte trycka in magen, det är det värsta, jag får panik.
Det ska inte kännas eller sitta åt, det ska bara vara skönt.
M: Har du sett mer miljövänliga alternativ till träningskläder i butik?
I: Nej inte träningskläder har jag inte sett.
M: Är det något som skulle fånga ditt intresse?
I: Ja det tror jag absolut, vi jobbar ju mycket med sådant, recycle material, polyester till exempel, det
är ju många gånger bättre än bomull, både hur det produceras och att det kan återvinnas. Absolut
det tycker jag de skulle visa mer, sen vet jag inte hur konsumenten bryr sig, ingen aning.
S: Just när det gäller träningskläder och miljö…
I: Ja precis, vill man ha det? Frågar konsumenten efter det eller är det bara vi som jobbar inom den
branschen? Det frågar jag mig många gånger.
M: Det är ju oftast så har vi märkt att många har aldrig ens tänkt på det när det gäller träningskläder.
I: Nej precis, många tror ju att bara du köper bomull så är det bra för det är naturligt, helt fel.
M: Skulle du kunna tänka dig att betala mer för ett sådant plagg?
S: Om det var likvärdigt med övriga plagg?
I: …mmm om jag visste att det var miljövänligt, jag är för insatt i det för att veta att det är skit. Det är
bara snack, du kan köpa Ökotex certifikat och du kan köpa allt sådant men det är faktiskt så.
Egentligen vad som är viktigt tycker jag det är hela kedjan, hur det produceras, var det produceras,
det tycker jag är ännu viktigare. Det skulle jag kunna betala mer för om jag visste att det är
närproducerat, för så vi behandlar våra medmänniskor ute i världen, det är inte okej… för att köpa
billiga varor. Då skulle jag hellre betala mer om jag visste att det vara nere från Baltikum eller Sverige
till och med, men det är ju omöjligt.
M: Är det något du vill tillägga som du har tänkt på och vill säga?
S: Eller något du tycker vi har glömt?
I: Nej… inte något jag kommer på just nu… nej
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10 Profile J:
Age: 26
Occupation: Student
Exercise: 2-3 times per week
Objective: A set with jacket, top and trousers.

10.1 Observation J
The participant is looking for a set of top and bottom. The jacket should be colorful, have a zipper
and a hood is preferable. The top should be breathable; she is not looking for a t-shirt, but a tank top
in synthetic and preferable without side seams. The pants should be black, not cotton, rather
synthetic, they should also be thin.
The observation starts at Stadium. The participant touches a pink tank top (Soc, cotton, J1), moves on
and touches a turquoise tank top (Nike, cotton) and also checks the price, it is a special offer, she
looks at the brand and moves on. She touches a VCT jacket of Adidas on sale and thinks the color is
nice (blue) but the feeling of the jacket is unpleasant. She says that it is hard to know what is good for
exercising. She looks at a longer jacket but says that it is probably not good because it would hinder
her movements and it also looks more like a street or outer garment rather than gym wear.
She says that she never buy anything without trying it on. She further looks at a hood sweater
(cotton) and also touches a pink tank top (Nike, synthetic). For this top she looks at the tag for
material content and further says that synthetic has an unpleasant feeling. She also comments on the
colors of cotton and synthetic material, her perception is that cotton garments usually have more
sullen tones.
She looks at a black tank top but says that the seams in the side are too thick. She further thinks that
pants are more difficult to find than tops. She looks at a black jacket (Soc, synthetic, J2) with black
print and says it is nice and good because it also seems wind proof.
She says she wants stretchy pants and probably not a woven fabric and touches a thin pair of light
grey pants (cotton, J3) and comments that they should feel pleasant in contact with skin. She touches
other grey pants and examines the stretch and the material but she is unsecure of their purpose,
they look like a capri model but seem to be too long. One of them has a rugged inside which she
thinks feels soft while touching. She moves on to a grey tank top (cotton) but it feels boring and she
further comments that a top should either be loose or really tight but not too tight in the armpit. She
touches a pink tank top (synthetic) and says it has good stretch but a somewhat strange model and
the material feels a bit unpleasant.
She touches a pair of black capri pants (Nike, dri-fit, J4) which are a bit looser, they look very good.
Moves on to a pair of shorts but they are too short she says, in those she would not feel comfortable.
She touches a pair of woven capri pants (Röhnisch) and says that these are typical exercising pants.
She thinks they would be too loose and too thick and compact.
She touches a blue tank top (Nike, dri-fit) and thinks the material feels ok but it looks a bit flaggy and
she also thinks many tops are a bit too long, but at the same time if they are too short they would
curl up. She finds another special offer which include a pair of tights (Nike, dri-fit, J5) they have a
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piece of thin mesh at the end of the leg which she thinks feel soft and thin but further says that they
feel too much like bicycle wear. They would probably look good on other people, she says.
She moves on to a turquoise top (Adidas, mixed materials, J6), the color is a bit dull, she checks the
seams, they are a bit too thick. She checks the hem at the ends of the arms. She further looks at a
pair of long pants (Adidas, cotton, J7) with classic stripes and says that they feel too 90`s and bad
taste. She further says that she does not want the brand to show too much. Touches a pink/white
top (Adidas, cotton) and says that tops should not be too tight in the neck. She looks at a pair of long
pants (Adidas, synthetic) and comments that it is positive with a casing at the end.
She looks at a jacket (Adidas, cotton) which is nice because it has a hood and she uses the hood a lot
to cover her hair or when it is raining. She looks at a pair of pink capri pants (Adidas, cotton) but is
unsecure about the model. She further says that she sometimes try garments on even if the model
does not seem to be ok, she tries everything that she maybe could buy. She says that trying on sport
wear is not the same thing as trying on normal clothes since you do not do that too often, for regular
garments you have learned to recognize what would look good and what would not, for sportswear
you have to try more garments on.
She looks at a pink top (Nike, synthetic) and moves on. She says that the price usually decides at the
end for her purchase but if she should buy something that she will use a lot she is willing to spend
more. She goes back to the capri tights with mesh (Nike) and says that she likes them. She also says
that she can feel a bit fooled by the special offers because sometimes she likes only the top but buys
the set anyway because the price is good.
She says that she usually goes through the whole store and picks everything that she likes;
sometimes her hands get full so she has to go to the dressing room.
She likes garments with a contrasting color. She looks at an orange running jacket (Soc, synthetic, J8)
but says that she feels a bit unsecure about the brand and asks us what brand this is, the color is cool
though. She also says that she thinks the price says something about the garment or the brand. Looks
at a black/blue running jacket (Nike, synthetic, J9) and says that it is too much of an outdoor
garment. He moves on to a green t-shirt (Puma, lyocell, J10) which has covered armpits, that is
negative but it looks good with some mesh and a grey print. She looks at a pair of capri tights (Puma,
synthetic) and does not understand why it has a reflective detail on the side, she does not like it. She
goes back to the orange running jacket and says that she also likes the wristlet at the arms where you
can stick your thumb in. She further comments that it is more pleasant to buy garments when you,
sort of, can tell that they will look good on you.
She wants to leave the store and continue the shopping at Intersport. She looks at a pair of black
woven capri pants (Röhnisch, synthetic). She explains them as unidentifiable and moves on to a
knitted, long pair of pants (Röhnisch cotton) and says that they do not feel good for exercising. She
says that she knows that certain materials are better for exercising and try to follow that but
sometimes design goes before choice of material. Looks at a black, shiny jacket (Röhnisch, synthetic)
and says that she likes the design, she examine the stretch and says that it is a minus that it does not
have a hood. She moves on to a yellow hood sweater (Röhnisch, cotton, J11) and says that is looks
like something that she already has many examples of at home.
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Looks at a black top (Nike, dri-fit) and says that it was too bad it was not a tank top, she likes the
design. She touches a white top, longer model (Reebok, cotton) and says that it was cool because it
has many details, like a casing at the end, some mesh pieces and many seams. She looks at a
patterned, thin tank top (Reebok, synthetic) but says that the pattern is ugly and it feels too much as
a swimming suit. She says that she was thinking of looking primarily for Adidas but that she now is
looking on other brands too. She looks at a white jacket (Casall, synthetic) says that it caught her
attention since it was white but she would not buy a white jacket because it is too sensitive. She
moves on to a dull purple, thin tank top (Casall, synthetic, J12) and says she likes the design but that
typical exercise materials usually do not feel comfortable. She touches a pair of tights (Adidas,
synthetic) but does not like the reflective detail at the side. She looks at sport bras, touches a black
bra with thin straps (Stay in place) and says that it is good that it is padded so that the nipples will not
show. She also comments that she feels a bit uncomfortable while purchasing sport bras. She further
says that she prefers exercising in a traditional bra because the breasts tend to feel too much
squeezed together in a sport bra but the main reason is the nipple issue. If she was looking for a
sport bra she would ask the sales people, she says. Intersport has cooperation with stay in place and
a poster is hanging beside the sport bras, explaining the different models and there is also a
measurement tool on the wall to measure the consumer. She says that she appreciate it but at the
same time it feels a little bit like a “do-it yourself” approach (J13). She could hesitate to ask for help
since everything is already there.
She moves on to a purple tank top with print (Nike, cotton) and likes the design but says that it is a
bit too thick and has a “jogging” material, she only finds the size large and do not ask for other sizes
since she is not sure she wants to try it on. She looks at a white/purple striped tank top (Reebok,
cotton), moves on to a pair of purple shorts in mesh (Nike, synthetic, J14) and says that she associate
them with basket ball players and that these feel very trendy right now but she is not going to follow
that trend, they feel heavy and bagged. She looks at a yellow tank top (Nike, dri-fit, cotton/polyester)
and says that it does not feel like the other dri-fit garments. She comments on a white and also a pink
tank top with print (Etirel, cotton, J15) that it is a bit too much. The sales person asks if she wants any
help, she refuses.
She further looks at many colorful tank tops (Röhnisch, synthetic, J16) but says that they feel
uncomfortable in the side seams. She moves on to look at a pair of long dance pants (Nike, synthetic,
J17) and says that she really likes the design and that she could exercise in those, she looks at the
price and puts them back. She first looks at them in white, they caught her attention and they feel
more unique. She says that she has a lot of dance garments at home and that they are very different
from other exercise clothes, she also says that she think they have too many details for her taste but
she likes them anyway, she would try the black ones on(J18). She also likes them because they feel
thin and soft in contact with skin; they do not feel as uncomfortable as other synthetics. She says
that she could consider a thicker pair if they are capri model since they would not cover her legs
totally.
She touches a striped hood sweater (Etirel, cotton), it is too much street and mainstream, she puts it
back. She says that she usually looks at and touches street wear even though she knows it is not for
gym and “the right” type of garment. She also thinks it is a reason that some people work out in
synthetics. She touches a pair of long woven pants with a mesh lining (Nike, synthetic) and says that
they are too thick. She looks at the shiny jacket once more (Röhnisch) and says that she does not like
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the silver logo. She looks at some tops on the way out and reflects over the brand (Firefly), she thinks
it is a street or skate brand therefore she does not touch them. We leave the store and the
observation ends.
J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9
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J10
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J16

J17

J18

10.2 Interview transcription J
S: Vi har ju pratat lite om planeringsarbetet redan, hur du tänker innan köp, eller vad det var du var
ute efter eller sådär, så nu kan vi prata lite mer allmänt, vi behöver ju inte prata om precis, specifikt
observationen.
S: Varför bestämmer du dig för att gå ut och handla träningskläder?
J: För att jag behöver det, för att jag har för lite kläder eller så, ja jag känner jag behöver mer
träningskläder.
S: Mm, du går inte ut såhär och spontanshoppar träningskläder?
J: Nä, nä.
M: Om du bara går på stan så kollar du inte in träningskläder?
J: Nä, nä.
M: Det är för att du känner att du verkligen behöver?
J: Ja, det är ju möjligtvis om jag shoppar, men nä jag går inte in i sportbutiker bara spontant oftast,
det är ju om någon annan alltså ska gå in, men det är ju om jag behöver typ.
M: Jaaa.
J: Skor är det lättare att man går in för att titta på i en sportaffär, men det är för att jag gillar den
stilen med streetskor, då kan det ju hända att jag kollar lite kläder också men jag går inte in bara för
att kolla in träningskläder om jag inte har det syftet att jag ska köpa.
S: Känns det kul att shoppa träningskläder, är det en positiv känsla?
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J: Njaaa halvt, det är ju för att jag känner att jag inte har så bra koll på det alltså jag vill ju köpa något
som är bra men det kan vara svårt, lite som bhar jag menar man vet att det är bra att ha och så men
det är lite svårt att prova och välja rätt, man kan ju hålla på och prova länge för att hitta något bra
och så är det med träningskläder också lite mer nödvändigt ont än shopping.
M: Så du tycker det är en jobbig process för att du inte känner att du har koll, att du känner att det
kommer bli, amen det är ju så när man tycker något är jobbigt man tar inte tag i det såhär.
J: Jag måste typ lägga ned tid på det, vanliga kläder kan man ju se på att det här funkar lättare men
nu är det ju så att jag måste prova och kanske fråga om funktionen.
M: Vad är det mer du inte tycker du har koll på?
J: Det är väl att jag inte använder träningskläder så mycket och sen är det sådana här saker jag
känner att jag kanske inte tänker på själv typ att aaa nämen med material och sådär då vet jag ju lite
men att såhär ska det vara och så men jag kanske inte har så mycket erfarenhet av att det verkligen
är så då måste man ju lite mer lita på någon annan, eller ändå bara, ja eller om man bara testar själv,
trial and error.
M: Så du bara relaterar till när du ofta är ute och tränar omen det här skulle jag behöva om du
känner när du väl tränar att du skulle behöva något?
J: Ja, jo lite så, jag kan ju känna att jag behöver köpa, kanske att jag har kläder som kanske inte är så
bra för den träning jag gör nu, lite så kan jag känna.
S: Som det här med sömmarna som du nämnde förut.
J: Ja! Det har jag ju kommit på.
S: Ja, någonting du känt själv liksom.
J: Ja för jag tränade intensivt när jag gick den här kursen för att bli instruktör, då tränade jag ju typ
hela dagar liksom, då märktes det då blev det ju liksom den här att det började skava här och när det
väl har börjat så slutar det ju aldrig, det gör ju bara ondare och ondare liksom, ja så det är en sak men
annars så är det inte så mycket.
M: Inte ofta så liksom?
J: Nä det är svårt att hitta något konkret när man använder, det är det enda konkreta jag hittat
annars så känner jag väl mer att ja det kanske vore bra att ha något som andas men inte för att jag
vet att det blir bättre utan för att jag har hört att det ska bli bättre.
S: Vad är det första du bestämmer dig för att göra när du ska köpa träningskläder?
J: Hur menar du nu?
M: Om du känner såhär att jaaa jag skulle behöva köpa lite nya träningskläder nu, som du kände nu
då, vad gör du då?
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J: Aa ok, ja jag kollar inte på nätet om det var så ni tänkte kanske *skratt* men aa det är nog det att
jag ja tänker att jag ska gå på stan och så kollar jag, ja jag grå väl in till typ stadium och intersport och
ja men såhär sportaffärer jag ser på vägen.
S: Är det några speciella du brukar åka till?
J: Omen typ Nordstan, femman och kompassen.
S: Så du kollar inte upp något i förväg?
J: Näe det gör jag nog inte det är väl mer det, och så om jag vill ha hjälp så frågar jag väl.
S: Ja precis. Brukar du veta innan vad du ska köpa?
J: Jag brukar väl veta ungefär att jag behöver byxor eller en topp.
S: Mmm, men inte exakt.
J: Nää det är väldigt sällan, det var för mig väldigt specifikt nu när jag ska bli instruktör att hitta
Adidas för vanligtvis är det bara att jag kollar.
S & M i kör – Mmmm.
S: Ja ska vi gå vidare till, känner vi oss färdiga med planeringsarbetet?
J: Aaa, men jag tänkte såhär att om jag vill leta träningskläder och kanske ser något jag tycker är
snyggt på någon… som jag känner då, då frågar jag ju kanske då liksom, aaa vart har du fått den ifrån
till exempel.
M: Jaa, ett exempel på inspiration liksom att du kan se något på någon annan.
J: Men jag tror inte att jag direkt går, jag går inte för att jag ska köpa träningskläder så jag ringer
någon och frågar utan mer om jag liksom under den perioden då jag redan har bestämt mig för att
göra det, gå till affären om jag ser det på någon, något snyggt då skulle jag fråga
M: Jaa, precis.
S: Ja men då går vi vidare till ”i butik”! Om du kommer in i en butik, vad är det första du tittar på? Vad
är det som fångar din uppmärksamhet?
J: Men det är ju färg, mest.
S: Mmm, någon specifik?
J: Jaa, alltså något som inte är svart och oftast då starka färger eller vitt också men någon avvikande
färg, något som sticker ut. Det är ju det jag gillar, som jag dras till
M: Ja då går du liksom gärna fram till det?
J: Fast om jag vet vad jag ska ha någorlunda som nu så försöker jag ju hitta rätt avdelning eller något,
det är lätt att bli, aa men om jag vet att jag ska ha något specifikt så försöker jag vara duktig och bara
kolla efter det för annars kan man kolla runt hur mycket som helst och då får man ju inte något gjort!
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S: Vad får dig att prova ett plagg?
J: Det är nog att jag känner mig lite osäker på sportkläder och sådant, om jag som oftast verkligen är
ute efter att hitta något, inte liksom bara för shoppandets skull utan för att ha saken, då provar jag
nog mer bara för att förhoppningsvis kanske det sitter bra även om jag kanske inte var helt kär i det
innan. Det blir mer att jag provar allt som.
S: Ganska mycket alltså.
J: Ja, så.
S: du provar alltså alltid i butik?
J: ja väldigt, ja nej jag gillar inte öppet köp så mycket.
S: Varför?
J: Eh ja men jag tror jag tycker om känslan att ha, när jag lämnar butiken, att jag är färdig med att
handla in.
S: Du har liksom valt.
J: Ja annars blir det ju lite såhär att, jag vet inte, tycker det känns lite jobbigt och onödigt att köpa
något jag inte är säker på när jag ändå kan prova i butiken.
S: Brukar du känna på plagget?
J: Ja det brukar jag.
S: Brukar du även känna på plagg som inte tilltalar dig med en gång?
J: Hmmm, det beror lite på hur mycket utbud det är. Alltså om jag känner att, när jag kommer dit, att
det är ganska mycket som jag tycker om så då går jag ju inte och tittar på sådant jag inte tycker om.
Det är ju mer om det känns som att jaha jag har inte plockat något jag kan prova då får jag väl, då
kanske jag känner på det. Eller så känner jag på det om det ser konstigt ut alltså om det drar till sig
min uppmärksamhet, på det sättet att jag bara blir nyfiken, vad kan det här vara? Amen lite så.
S: Brukar du fråga personalen om hjälp och så också?
J: Mja, ja, jo jag försöker nog göra det om jag, men det är svårt det är lättare om jag har något
specifikt. Jag kan tycka att det är svårt att fråga ibland, ja eftersom jag kanske inte alltid vet vad jag
vill, jag vill att de ska hjälpa mig men jag kanske inte egentligen kan säga med vad och då kanske det
känns lite jobbigt att fråga.
M: Det är inte så att du går in och frågar ja jag ska ha ett par byxor kan du hjälpa mig?
J: Jag kan göra det men det kan kännas lite dåligt att fråga så för då undrar de ja vad vill du ha alltså
det känns nästan som man tycker omen du måste väl veta vad du vill ha innan du frågar oss. Omen
såhär att det blir lite fel så jag försöker väl.
S: Då kommer vi in lite på följdfrågan… vad frågar du om i så fall om du frågar någon?
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J: Ja nämen som du sa nyss om jag vill ha ett par byxor, jag vill egentligen kunna alltså om jag ska ha
något som jag inte har någon god kännedom om då vill jag egentligen kunna säga så att jag vill ha ett
par byxor, också tycker jag att om de är bra så ska de hjälpa en men oftast får man kanske inte
nödvändigtvis så bra hjälp då de kan säga, omen byxorna finns där borta du kan väl kolla lite så om
du har någon fråga sen, kan det ju till och med va oftast så då fick jag väl, oftast kanske det är att jag
oftast frågar var de har byxorna om det nu är byxor vi pratar om eller så om jag har plockat ut nån så
kanske jag frågar om de byxorna något lite mer specifikt så, är det här bra eller andas det här eller ja
jag vet inte, för att liksom försöka hitta något mer specifikt att fråga om.
S: Har du några tidigare erfarenheter av säljhjälp, bra eller dåligt?
J: Amen inget såhär specifikt, bara det där att det inte känns som man får fråga för alltså då känns
det som att man slösar deras tid lite om, känns som det är lite smågrejer man ska fråga om så, det
känns faktiskt som det är skillnad på var man går hur mycket tid de har och så om de lägger ned
mycket tid på en, i en sportaffär tycker jag de ska göra det. Jag har ju haft någon, ibland kan det
visserligen bli lite mycket men annars att om man provar skor och sådant då brukar de ju vara lite
mer hjälpsamma har jag fått känslan av, aa det är väl för att de tycker det är mer, aa jag vet inte, men
då kan man ju få ganska rejält med hjälp. Och det känns väl oftast bra men det kan bli lite väl mycket
om man liksom aldrig får tänka själv ens utan de bara pratar på liksom men annars tycker jag det är
bra att de ändå uppmärksammar att man vill ha hjälp.
M: Har det avgjort någon gång att du såhär har fått hjälp? Alltså om du har fått någon hjälp som
ledde till köp? Om du kommer ihåg?
J: Nää, jag gör nog inte det… Naae.
S: Hur tänker du när du väljer materialet? Är det viktigt och varför väljer du ett speciellt material?
J: Jaa förut har jag väl mest gått på omen hur det ser ut och hur det känns, men nu så ska jag väl
försöka gå på vad som är bra också rent funktionsmässigt så, att för materialet är väl ganska viktigt
egentligen men jag har väl inte tänkt på hur viktigt det är funktionsmässigt tidigare. Jag har tänkt ja
det är träningskläder då är det säkert bra men nu tänker jag lite mer att det ska kännas att det andas
och så och se om det gör att det blir bättre.
M: Litar man kanske sådär på att om det hänger vid såhär träningskläder så då tycker man att det här
är ju liksom träningskläder det hör ju hit?
J: Ja, ja men det finns ju olika kvalité och det finns lite vad man föredrar bara för det inte funkar för
den sortens träning betyder det ju inte att det inte funkar för, eller är dåligt i sig.
S: När tittar du på prislappen?
J: Jag tittar nog ganska snabbt på prislappen, vanligtvis i alla fall så tittar jag ganska snabbt på
prislappen, alltså jag ser det, jag tar på det och ungefär samtidigt som jag tar på det så kollar jag på
prislappen också liksom för att jag ska veta lite vad jag, amen om det känns som om det är någon ide
att titta vidare eller i alla fall veta, amen ungefär vilken nivå det är för att då om jag ser ett svart linne
för en viss summa och sen ett annat svart linne för en lägre eller en högre summa då kommer jag
liksom ställa dem mot varandra och då kanske jag frågar också varför det är skillnad i pris på dessa,
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betyder det att det här är bättre eller alltså, vad är skillnaden, så det är nog ganska tidigt som jag för
söker kolla eller så. Jag spontant bara automatiskt kollar på prislappen. När man inte har så mycket
pengar så blir det ju viktigt liksom.
M: Eller att det kanske säger någonting om plagget?
J: Aaa, det också.
S: Nä ibland säger det ju ingenting, det kanske säger mer om märket.
J: Jo det är sant aaa, det är ju inte lätt att veta det heller men.
S: Vad är viktigt för dig att lätt hitta i butiken, gillar du till exempel om det är sortering efter märke
eller färger eller kategorier till exempel eller något annat?
J: Ja, jag tyckte faktiskt att det var lite rörigt idag när jag tänker på det, att jag inte riktigt förstod
ordningen, det är svårt att veta hur det skulle vara indelat, inte färg i alla fall. Eh men antagligen
antingen märken för då förstår man ju iden ordentligt men det kändes inte riktigt som att det var
bara sådan uppdelning eller eh alltså, inte funktion men typ av plagg, för det verkade vara, funktion
var det uppdelat efter och märke typ.
M: Jaaaa, funktion som uppdelning har man ju skyltarna
S: Ja som fitness där och running där.
J: Ja jag tyckte det var lite så, de sportaffärer vi gick i som intersport och stadium, det är ju stora
sportaffärer så de har ju så mycket olika plagg, det blir lätt så att man kommer in och så bara a det
blir lite för mycket så man inte riktigt vet vart man ska ta vägen, ja nä lite tydligare hade nog varit
trevligt, på något sätt.
S: Hur viktigt är färgvalet?
J: ja det är ganska viktigt det bidrar ju ändå till om jag tycker att det är snyggt så sen är det väl, ja
vilken färg är väl inte så viktigt men att det är en snygg färg är viktigt.
S: Ja du tittade mycket på färgglada toppar och så.
J: Ja det gör jag nog.
M: Hur känner du, är du mer så överlag, jag tänker hur du känner om du säg att du har sådana
träningsplagg, ett färgglatt plagg. Hur får det dig känna dig? Kanske svårt för dig att förklara men
liksom varför du väljer färger så du kanske är så, du har ju lite färg på dig nu.
J: Jaaa. *skratt*
M: Du känns ju lite såhär, färgglad.
J: Ja jag gillar ju färger fast jag gillar ju svart också, jag har ju ganska mycket som är svart, men just
toppar, jaaa, men i toppar tycker jag det är roligt att ha färg och så.
M: Hur känner du när du har ett så att säga träningsplagg på dig?
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J: Det tänker jag nog inte på faktiskt. Amen jag vill ju se snygg ut, jag vill ju inte se ful ut i alla fall. Och
så det är väl.
M: Något snyggt som får dig att känna dig bekväm eller?
J: Ja, jag vill nog känna mig bekväm och ja bekväm som i att inte, man kan ju känna sig bekväm i fula
kläder fast man kanske inte går ut, men alltså som i bekväm men ändå presentabel eller vad man ska
säga. För det, jag tycker väl om färger för att för jaa jag blir väl glad av färg i sig men inte så att jag
tänker på det specifikt egentligen inte så att jag tar rosa för att jag blir extra glad av det eller så utan
det är mer att det är snyggt.
S: Hittar du ofta det du söker? Eller får du kompromissa?
J: Hmmm, jaa nä det blir nog kanske lätt en kompromiss ganska ofta, det beror ju på hur mycket jag
vill ha plagget eller hur mycket jag behöver det, om jag behöver det så att jag vet liksom eller om jag
känner att jag letat länge också kan det vara, omen då kanske det blir mer att jag tar något men jag
tar aldrig något jag inte alls är nöjd med, men det finns ju ganska ofta saker som man kan tänka sig
men jag brukar ju kolla i ganska många affärer innan jag eller liksom om jag vill ha något och inte blir
nöjd i första så brukar jag kolla i andra affärer också kanske för att kolla prisnivån och så för det kan
ju ändå skilja sig från affär till affär. Jaa nä så jag vill helst inte kompromissa, det är inte så ja som
man brukar säga att killar gör att man går in i första bästa och köper och går ut ja och så får det vara
bra sen även om det inte var så bra, det vill jag inte komma hem och tänka, jag blir inte så nöjd om
jag kommer hem och tänker, varför köpte jag det här, så jag försöker att undvika det.
S: Om du minns förra gången du köpte ett sportplagg, vad var avgörande för att du köpte det
alternativt varför köpte du inte någonting?
J: Hm, jag tror inte jag kommer ihåg när jag köpte ett sportplagg sist faktiskt.
S: Vad brukar, vad kan du tänka dig skulle vara avgörande för att du skulle köpa plagget?
J: Hm, jaaa det var inte lätt, njaa det är väldigt svårt såhär avgörande.
S: Analysera sig själv.
J: Ja exakt, för mig är det nog ganska mycket en kombination så jag vet inte liksom vad som såhär.
S: Men det kanske är kombinationen som var avgörandet?
J: Ja det, lite så, det finns ju oftast såhär kanske ett skäl till att man ändå köper i slutändan eller men
det är väl, ja, kombinationen är väl mest det jag kan tänka på eller om jag frågar om det och de säger
något bra om det alltså om jag har ett plagg också säger de att det här, antingen säger de att det är
bättre, det är väl inte så ofta de gör men att det passar mer för den funktion jag letar efter, så kan ju
det vara ändå avgörande, ja nä men kombinationen är det nog mest.
M: Så att det är mycket som råkar stämma liksom.
J: Ja men att jag gillar färgen och att jag gillar passformen och att priset är godkänt eller liksom
rimligt.
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S: Har du någon gång bett personalen att beställa ett plagg eller specialbeställa?
J: Nej det har jag inte gjort, det har jag nog inte tänkt att det går att göra ens.
S: Och hur ofta lämnar du tillbaka sportplagg?
J: Aaa hittills har jag nog aldrig gjort det faktiskt.
S: Nää du var ju ganska bra på att prova och avväga.
J: Ja men lite så och sen kanske, ja men nä, sen har jag väl kanske, jag har väl aldrig köpt så dyra plagg
heller så att jag har förväntat mig att de ska vara skitbra eller liksom såhär jättebra alltså och jag har
väl kanske aldrig gjort något så att de har kunnat visa att de är dåliga eller så att jag har märkt
egentligen så, det är nog, jag menar, skulle jag köpa, amen om jag skulle fjällvandra och köpa en
ryggsäck och den var dålig så jag fick ont eller liksom så då kanske mer att jag skulle klaga, eller
vandrarkängor eller liksom. Och sen känns det ju som att om man kommer på att de är dåliga så
kanske det är först efter ett tag och då har man ju haft dem och då om det ska vara aktuellt för något
så kanske det ska vara en reklamation egentligen och då måste det ju ändå vara så pass dåligt så det
inte är bara att jag tycker inte om dem.
M: Ja att de gått sönder eller något sådant?
J: Ja exakt, mer så.
S: Hur viktigt är märket?
J: Just i sportplagg tycker jag märket är ganska viktigt för mig faktiskt för jag tänker det jag menar nu
när jag kollade att det känns tryggare att köpa av dem jag hört talas om för jag tänker ändå att det
måste ligga någonting i att det är de som är kända. När det handlar om vanliga kläder så går jag inte
riktigt på det eller så, eller jag vet att liksom hm, eller jag vet mer att HM´s pris det är, det ger den
här kvalitén så, men att jag vet att plagg inte blir en massa bättre bara för att det är ett visst märke,
nödvändigtvis, men just sportkläder då är det, känns det skönt med de här stora, Adidas och Nike o
så att jag blir lite tveksam.
S: Är det något speciellt märke som du gillar mest?
J: Njae, nu märkte jag ju kanske att Adidas inte riktigt var min grej, men alltså, ja nej men det är väl
mer bara att jag på något sätt kände, tror, att det är en garanti att det är bättre plagg om jag vet,
känner igen märket. Sen handlar det mer bara om utseendet på det, det är inte så att jag har
upptäckt att jag gillar ett visst märke bättre.
M: Inte att du måste ha märket stort kanske, det är inte det som.
J: Nää gärna tvärt om då. *skratt*
M: Ja precis.
S: Men du kanske kollar på vissa märken först?
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J: Nja, det gör jag nog inte utan det är väl mer att jag såhär. Ja men som sagt vad är det här för märke
som jag ser.
M: Kollar på plagget först?
J: Ja och sen att jag, jaha det här märket har jag inte hört talas om, okej, oj det var lågt pris också,
okej, lite så. Eller det här var dyrt, varför har jag inte hört talas om det här märket då, eller liksom.
Mer så att jag reflekterar?
S: Så du kan söka alternativ till de märken du känner till. Kan du tänka dig att köpa från ett märke
som du inte har någon aning om vad det är för någonting?
J: Ja i princip så, men, ja eller liksom delvis så tänker jag att om märket ens finns i affären så antar jag
väl att det inte kan vara hur dåligt som helst, men jag tror ändå att jag tycker det är lite skönt att
känna till märket, om det liksom inte är ett fantastiskt plagg utseendemässigt, eller något.
M: Ja precis. Sen kommer vi till just användningen av plagget. När du köper ett träningsplagg, tänker
du att du vill ha det till så mycket som möjligt eller brukar du titta efter specifika träningsplagg, om
du ska göra någon speciell gren, om du har känt att ja till det här skulle jag behöva det här? Eller
försöker du liksom se att du kan ha det till så mycket som möjligt?
J: Förut har det ju varit det, så mycket som möjligt. Jag har ju haft samma till allt men nu har jag ju
just kanske känt att jag kanske skulle ha lite mer specifikt för ja men a just aerobicsträning. Det är så
jag har känt nu.
M: Åh det kände du liksom när du tränade det?
J: Ja emn lite, dels även att jag tittar på vad de andra hade och att de inte hade samma sak, så det är
ju lite utseendemässigt, mycket utseendemässigt också men. Ja så tänker jag ju också, ja men som
sagt, att det kanske finns någon funktionsanledning också bakom att man har det typen. Sen kanske
det mest är modet men ja.
M: Ja men så är det ju med skor och så också inom aerobics att det är jättemånga kunder som frågar
vad man ska ha för skor och sådär och egentligen kan man ju ha vad som helst men så är det ju ändå
att man har de här lite högre eller så att det finns en anledning till att man inte ska vricka sig liksom
när man håller på på den där.
J: Mm ja så det är ju lite såhär, men jag tänker att någon funktionsanledning måste det väl ändå ligga
bakom också.
M: Ja precis.
J: Å inte bara mode men ja samtidigt så vill jag ju ändå ja sticka ut på ett dåligt sätt på, heller, så att.
M: Näää, passa in fast ändå vara udda.
J: Ja *skratt* och sen så att jag har haft de kläder jag har nu, länge så då var det ändå liksom mer för
min egen skull att det liksom är tråkigt att ha samma kläder jämt, det är ju kul med något nytt så då
känns det som att det är ju tre anledningar liksom, och då kan man få köpa nya kläder tycker jag
*skratt*
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M: Jaa, sportkläder som du köpt kan du använda dem även på fritiden eller ja nu menar jag kanske
inte till skolan eller jobbet eller så men till vardags? Gör du det?
J: Jaa, men det, jaa byxorna alltså typ till vardags så, byxorna kanske jag inte brukar använda så
mycket, men annars så använder jag ju, annars har jag ju i princip inte några specifika träningstoppar
eller träningströjor så då använder jag ju dem, det är ju egentligen bara byxorna som jag har specifikt
att det här är träningsbyxor. Men en del av dem har jag ju köpt och tycker att det är snyggt att ha
ändå. Jag kan även ha ja om jag vill vara lite såhär mysigare och hemma så har jag det oftare, jag kan
gå ut med det också, men då är det ju ett medvetet val så att säga, inte att jag bara, nämen ja jag
skulle väl inte, omen som en, ja nu har jag ju börjat göra det för att det ligger så nära man förut så
skulle jag inte gå till, om jag inte i förväg bestämt att idag ska jag ha den här outfitten så där
träningsbyxor ingår så skulle jag väl inte springa till affären vanligtvis i det och så utan då skulle jag ta
på mig något som jag vill ha men nu har jag börjat göra det för att affären ligger för nära. Mmm men
ja så att det är okej med träningskläder men det ska vara liksom en outfit så jag har tänkt så.
M: När du handlar tänker du så att det skulle vara ett plus omen så att de här skulle jag kunna ha, ja,
att de funkar som lite myskläder också? Kan du tänka så? Ibland eller tänker du att det först och
främst ska vara till träning?
J: Nu tror jag att jag gör det, först och främst till träning, nä men jag tänker nog egentligen alltid, om
jag är ute och köper träningsplagg för att jag ska träna i det så är det ju en, det är ju det som är syftet.
Men sen så kan det ju bli ibland att jag ska ut och handla något annat och då ser jag några
träningsbyxor som ser snygga ut alltså då har jag ju köpt det mer som ett vanligt klädesplagg, så.
M: Jaa, mm nä we are at the end, är det något du vill tillägga?
J: Hmm nä.
S: Något du tycker vi har missat? Som du kommer på.
J: Nää, jag tycker nog att ni har fått med mycket. Jo jag tänkte faktiskt, det var en sak jag tänkte på
tror jag. Jo med miljöbiten, tänkte jag på det har ni inte sagt något om, hur det är producerat och så,
för det är ju alltid det som pratas om i vanliga fall.
S: Ja! Hur tänker du på det då?
J: Fast jag har ingen tanke på det. *skratt*
S: Som ifall du hade ett ekologiskt plagg och ett annat plagg skulle du kolla extra på det ekologiska
då?
J: Ja alltså det beror väl på prisskillnaden. Jag skulle kolla på det och uppmärksamma att det var
ekologiskt och tänka att jaha det här vore ju bra att köpa, skulle jag göra men sen om prisskillnaden
var för stor skulle jag ändå inte köpa det.
S: Skulle det vara en fördel? Även om det kanske finns andra nackdelar i funktion o.s.v.?
J: Ja idén med ekologiskt är ju bra det är väl bra det är ju trevlig om det inte har ja men alltså om
naturen inte far illa men jag tror att det inte är det avgörande, är det nog aldrig tyvärr.
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M: Jag undrar om det känns den kombinationen träningskläder/sportkläder och såhär miljövänligt
känns fel, man kanske inte räknar med att omen såhär att lita på funktionen, att det inte känns helt
rätt liksom.
J: Jag har nog inte sett någonting, jag tror bara inte att jag tänkt på att det har funnits.
M: Naae.
J: Jag vet inte om ekologiskt och så har kommit i sport, men det är ju konstigt för det har ju varit
jättelänge.
M: Jaa det är väl för att det är.
S: Jaa det kanske är för att sportkläder är mycket syntet och det förknippar man ju inte med miljö, så
det kanske är därför det inte har slagit igenom på samma sätt.
J: Ja näää jag tänkte att det var konstigt men jag har inte sett det i affärerna heller direkt, det har ju
inte direkt varit någon debatt om det.
S: Nää det måste vi lägga in någon liten fråga om tycker jag.
M: Ja absolut, bra Vanessa!
J: Ja, men förutom det var det inget jag tänkte på.
M: Nä, jag tänkte bara för att förtydliga, nu låter det som ett polisförhör det här *skratt* men, om jag
upprepar vad vi har sagt liksom just när man, för vi har ju pratat mycket om såhär material och
sådant och även då som du har sagt liksom att du vet att amen man ska träna i syntet liksom, men att
utseendet kan ändå vara, kan ändå väga över för dig?
J: Ja.
M: Att så stor roll spelar inte, du tycker inte att du känner så stort behov av att ha ett
funktionsmaterial, så att det liksom väger över, inte så att du väljer ett fulare plagg.
J: Nää, det gör jag nog inte om det är, eller om jag känner att det är fult och jag har ett som är snyggt,
då skulle jag nog inte välja det fula, däremot om det liksom är liten skillnad, det ena kanske jag inte är
lika förtjust i så kanske jag tar det ändå om jag vet att det är bra.
M: Mmm, precis. Ja då känner vi oss ganska nöjda här. Tack….
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In-depth Interview form
For the in-depth interviews performed in this research, the following questions have been used to
lead the participant into different areas of discussion. The order of the questions may vary depending
on natural discussions and open opinions arising during the interviews. The questions or the order of
them were not showed to the participants.
Planning
What is it usually that makes you decide to go out and buy exercising garments?
Do you perceive it as a positive or less positive feeling?
Could you mention something that makes you excited to buy exercising garments?
What is the first thing you do when you decide to buy new exercising garments? (Support question:
Do you collect any information or do you go straight to the retailer?)
Do you always know before you enter the store what you are looking for? (Support question: How
often do you do spontaneous purchases?)
Can you go and look at exercising garments even if you have not planned a purchase? (Example: if
you are in the city center shopping for other garments)
In Store
What is usually the first thing you look at or walk towards when you enter a retailer?
What are you thinking when you touch a garment?
Do you touch garments that do not attract you at first?
Do you usually look for exercising garments alone or do you bring someone?
If you bring someone, how big influences do you think this/these person/persons have on your
choices?
What are you thinking when you choose the material?
Is the material important to you?
Why do you choose a specific material?
What makes you try a garment on?
Do you always try garments on in the store?
Do you usually ask the sales people for help? (If yes, what does it usually concern?)
When do you look at the price tag?
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What is important for you to be able to find the right thing in a retail store? (Support question: Do
you want it sorted after brand, color or something else?)
What are your thoughts about the choice of color? (Discuss the observation)
If you do not find what you are looking for, do you usually compromise or do you rather refuse to
buy something?
Do you remember the most recent exercising garment that you bought?
What was the essential thing which made you buy something? (Alternative: why did you not buy
anything?)
Do you usually purchase singular garments continuously or many garments at the same time, more
infrequently? Why?
Have you ever asked a sales person to order a specific garment for you?
How often do you return exercising garments?
Brand Loyalty
How important is the brand for you?
Could you mention some brand that you like? (If yes, why do you like these brands?)
What do you expect from a brand? (Example: from the brands mentioned above)
Do you check certain brands in the retail store?
Usage of the garment
Do you usually buy garments which can be used for all sport activities or do you buy garments which
suit most activities?
Could you use your exercising garments in everyday activities, as leisure wear?
How do you perceive exercising garments to your average style? (Support question: Is it just an
exercising garment or can you describe any relation you have to them?)
If you would describe how you desire to feel when you wear an exercising garment, you can use any
words you like, what would you say?
Sustainability
Have you ever seen more environmental friendly garments in the retail store?
Have you demanded or searched for more environmental friendly alternatives?
How would you react if you found it in the retail store, would it catch your attention?
Would you be able to pay a higher price for these garments?

