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Abstract 
 

The purpose of this paper is to find the different factors and risks that affect the buying 

decision for a consumer when being faced with an innovative product. The study can 

contribute with knowledge and an understanding for companies that are looking to develop 

this type of products. The focus and purpose was developed in cooperation with the textile 

company FOV Fabrics. With the purpose and the problematics as a basis, a survey was 

completed alongside semi-structured interviews with four of the respondents from the survey. 

The result from the survey was analyzed and compared with the results from the interviews. 

All of the respondents were divided into two groups, adopters and non-adopters, based on if 

they wanted to adopt the product in question or not. The two groups were analyzed and 

compared to reach an understanding to why consumers choose to adopt new products and 

why some of them do not. The study showed that adoption of new products is not something 

that can be defined for all products, as the process differentiates between product categories. 

This study only shows what the buying decision process looks like for a shirt made of 

functional material, which can be translated to another garment with the same material, but 

not through other product categories. The study also showed that the adopters are consisting 

of innovators and early adopters, which are most receptive to new innovations. They are 

technical, function- oriented individuals. Besides the functions in the shirt (water repellant, 

stain resistant, non-iron, anti-bacterial) they value fit, comfort and design in garments. The 

innovators should adopt the product so it can be accepted by the majority of the consumers 

later on. To achieve an adoption by the skeptical consumers, reliability is an important factor 

and a brand that the consumer can trust, if the knowledge and information about the product is 

not sufficient enough. 

 

Please note that the paper is written in Swedish. 
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II 

Sammanfattning 
 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer och risker som påverkar 

köpbeslutet för en konsument gällande en ny innovativ produkt. Uppsatsen kan på så sätt 

bidra med kunskap och förståelse för företag som vill utveckla den här typen av produkter. 

Studiens inriktning och syfte togs fram i samarbete med textilföretaget FOV Fabrics. Med 

utgångspunkt ur syftet och problemet genomfördes en enkätundersökning som kompletterades 

med semi-strukturerade intervjuer med fyra av enkätrespondenterna. Resultatet av 

enkätundersökningen analyserades och jämfördes med resultatet av intervjuerna. Enkät- och 

intervjurespondenterna delades in i två grupper, adoptörer och icke-adoptörer, baserat på om 

de valt att adoptera produkten i fråga eller ej. Grupperna analyserades och jämfördes för att få 

en förståelse för varför konsumenter adopterar nya produkter och varför vissa inte gör det. 

Studien visade att adoptering av nya produkter inte kan göras konkret för produkter överlag, 

då processen skiljer sig bland produktkategorier. Den här studien visar endast hur 

köpbeslutsprocessen för specifikt en skjorta i funktionsmaterial kan gå till, vilket även kan 

gälla för andra plagg med samma material men inte för andra produktkategorier. Studien 

visade på att adoptörer, bestående av innovators och early adopters, är främst mottagliga för 

nya innovationer. De består av tekniska, funktionsorienterade individer. Förutom funktionerna 

skjortan erbjuder (vattenavvisande, smutsavvisande, strykfri, antibakteriell) värderar de 

passform, komfort och design i ett plagg. Det är innovatörerna som bör adoptera produkten 

för att produkten ska kunna accepteras av majoriteten av konsumenterna. För att en adoption 

ska kunna ske av mer skeptiska konsumenter är det viktigt med tillförlitlighet och ett 

varumärke konsumenten kan lita på, om inte informationen och kunskapen om produkten är 

tillräcklig. 
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1 Inledning 
 

I följande kapitel presenteras en bakgrund om funktionsmaterial, hur det idag kan kombineras 

med vardagsplagg och vilka användningsområden funktionsmaterial har haft fram tills idag. 

Därefter följer en redogörelse för hur funktionsplagg kan ses som en teknisk innovation, vilket 

leder fram till studiens problemdiskussion och problemformulering, som till slut mynnar ut i 

uppsatsens frågeställningar och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Under senare år har ett ökat intresse för funktionsplagg, ett plagg som uppfyller en eller flera 

materialfunktioner, setts inom modeindustrin. I den här studien definieras funktionsmaterial 

som ett textilt material som är konstruerat för att uppfylla en eller flera specifika funktioner; 

exempelvis funktionen att avvisa vatten från materialets yta. Det har skett en stor utveckling 

inom materialområdet vilket har lett till en ökad satsning på att arbeta med just 

funktionsmaterial. Alexander Wang för H & M (Elle 2015), Ann-Sofie Back med 

kollektionen “Watch your Back” (If 2015), Björn Borgs reflexkollektion (Flythström 2015) 

och Our Legacy (King 2015) som siktar på längre hållbarhet; det är exempel på några av de 

svenska förmågor som utvecklat moderiktiga plagg i mer funktionella material och med högre 

fokus på funktion. Centralt är funktioner så som vattenavvisning och material som ska hålla 

värmen. De nämnda kollektionerna förenar mode och funktion i form av funktionsmaterial, 

reflexer och längre hållbarhet och de är alla bra exempel på hur företag kan kombinera de två 

och på så vis erbjuda nytta för konsumenten. 

 

Funktionsplagg kan ofta ses som ett undersegment till tekniska textilier då de inte har blivit 

definierade eller klassificerade på samma vis som tekniska textilier har (Gupta 2011). I regel 

är det inte själva slutprodukten som definieras, utan materialet i produkten som definieras som 

ett funktionsmaterial. Ett exempel på material som klassas som både teknisk textil och som 

funktionsmaterial är Gore-tex ®. Materialet lanserades under 1960-talet som det första 

någonsin som var vattentätt, vindtätt och andades (Gore-tex 2015). Medan DuPont (2015)  

redan på 1930-talet tog fram Nylon som världens första syntetmaterial, vilket då klassades 

som en teknisk innovation. 

 

Det finns en rad olika funktionsplagg på marknaden idag för områden så som skyddskläder, 

medicinindustrin och sportkläder (Gupta 2011). Funktionsmaterial har använts i klädesplagg 

under en lång tidsperiod, framförallt för sport- och friluftsliv för att plaggen skulle tåla 

intensiva aktiviteter. Ett annat område där det utvecklas egenskaper i plagg, specifikt för att 

underlätta vardagen, är inom det militära (Stjärnan 2015). Fältuniformer behöver en rad unika 

egenskaper då en soldat ständigt arbetar under varierande förhållanden. Då är det av stor vikt 

att kläderna är bekväma, antibakteriella, snabbtorkande och transporterar bort svett snabbt 

(ibid.). Gupta (2011) talar om fibrer, material och beredningar från militära plagg som idag är 

publika och kan fungera som underlag för framtagning av plagg inom alla områden där 

funktionsmaterial appliceras. Ett exempel på funktionsmaterial som faktiskt har blivit en del 

av vår vardag är kompressionsmaterial. Kompressionsmaterial utvecklades från början för att 

användas av medicinska skäl (Rahulan, Troynikov, Watson, Janta & Senner 2015). Den här 

typen av material är numera vanligt förekommande inom olika typer av träningskläder och 

materialet har bevisats kunna öka den idrottsliga prestationsförmågan (Higgins, Naughton & 

Burgess 2009). Träningskläderna användes till en början endast av professionella 
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idrottsutövare, men trenden har nu spridit sig även till vanliga motionärer (Rahulan et al. 

2015). 

 

Som nämnt ovan så ser vi mer och mer av funktionsmaterial inom konfektionsindustrin och 

intresset för den här typen av material växer. Användningsområdet börjar bli bredare för 

tekniska material, vilket även hänger ihop med den sportigare modetrend som synts på 

marknaden under år 2014 och 2015. Värme, ergonomi och funktion har varit riktlinjer för 

modet (Anon 2015). Konfektionsindustrin börjar nu koppla ihop funktion och vardag till allt 

större grad. Problematiken ligger i att förutspå huruvida det är en bestående tendens i 

samhället, eller en trend som kommer att försvinna i takt med att sportmodet försvinner. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Kombination av funktionsmaterial inom vardagsplagg har inte utvecklats förr än på senare år, 

vilket innebär att det är svårt att finna information om området. Det visar även på att 

kombinationen kan ses som en ny innovation. Ma, Shi, Chen & Luo (2012) menar att en 

innovation är ett objekt, en idé eller en förändring som utvecklas till en ny produkt. Studien 

kommer därför behandla kombinationen av vardagsplagg och funktionsmaterial som en 

innovativ produkt. 

 

Utveckling av nya produkter är viktigt för företag för att kunna växa och ständigt öka sina 

marknadsandelar (Schmidt & Calantone 2002). Men det är inte bara tid och pengar som krävs, 

utvecklingen av nya produkter kommer även med risker. Ho et al. (2011) menar att den höga 

risken för misslyckande för innovativa produkter kräver att det finns en grupp innovatörer 

som är redo att adoptera produkten nära lanseringen för att få igång produktlivcykeln. Cykeln 

speglar produktens livstid på marknaden och är idag generellt kortare än tidigare, då 

teknologin går fort fram och ständigt erbjuder konsumenten nya lösningar (ibid.). 

 

För att nya innovativa produkter ska kunna överleva lanseringen krävs det konsumenter som 

faktiskt väljer att adoptera produkten, Roehrich (2004) kallar de här personerna för innovativa 

konsumenter. De består av personer som adopterar nya produkter oftare och fortare än andra 

personer. De kännetecknas av att de bryter sina konsumentmönster på så vis att de ofta väljer 

att köpa nya produkter och nya varumärken framför sina tidigare val. Detta 

konsumentbeteende grundar sig i att de innehar nyhetssökande personligheter och gärna vill 

vara unika (ibid.). Hall och Khan (2003) menar att adoptionsprocessen av en ny produkt går i 

en S-kurva som följer den tidigare nämnda produktlivscykeln. Vid starten av lanseringen går 

adoptionen av produkten långsamt fram, men den accelererar i takt med att fler personer blir 

medvetna om att produkten finns på marknaden. När marknaden senare blir mättad så saktar 

adoptionen ner igen och produktlivscykeln börjar lida mot sitt slut. Enligt Hall och Khan 

(2003) så är det produktens kostnad och konsumenternas värderingar som påverkar S-kurvan 

och produktens livslängd. 

 

Då funktionsmaterialet i den här studien behandlas som en ny innovation på marknaden 

kommer det även att påverkas av produktlivscykeln och adoptionsprocessen. Det är 

konsumentens värderingar som styr över processen, därför är det viktigt att förstå vilka 

värderingar och beteenden som kan komma att påverka mottagandet och adoptionen av 

funktionsmaterialet i den här studien (Hall et al. 2003). 
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1.3 Problemformulering 

 

En kontakt inleddes i början av uppsatsarbetet med ett företag som var intresserat av att ta 

reda på huruvida dagens konsument är intresserade av att använda vardagsplagg tillverkade i 

funktionsmaterial. För att smala ner området talades det specifikt om en skjorta, för både dam 

och herr, på den svenska marknaden. Skjortan innehar egenskaper som att den är 

antibakteriell, vattenavvisande, strykfri och smutsavvisande. I den här studien kommer 

begreppet funktionsskjorta att användas, vilket syftar på en skjorta som innehar en eller flera 

materialfunktioner och är tänkt att bäras som ett vardagsplagg. Då den här typen av material 

inte tidigare funnits tillgängligt på den svenska marknaden, i form av vardagsplagg, så är 

skjortan en för konsumenten okänd produkt. 

 

Den här studien kommer som sagt att behandla skjortan som en ny innovation och därmed 

analysera konsumenters beteende gällande adoptionen av nya innovativa produkter. Det är 

många gånger svårt och nära på omöjligt för företag att förutspå huruvida lanseringen av en 

ny produkt kommer att misslyckas eller inte (Schmidt et al. 2002). I de flesta fallen så är det 

dock ett misslyckande som sker. Därför är det viktigt för företag att läsa av marknaden så gott 

som möjligt och finna ett segment att rikta produkten mot. För att finna segmentet krävs en 

förståelse för konsumenters köpbeteende och individuella värderingar. Därför kommer den 

här studien att röra konsumentbeteende och värderingar gällande nya produkter. 

1.4 Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer och risker som påverkar köpbeslutet för en 

konsument gällande en ny innovativ produkt. Uppsatsen kan bidra med kunskap och 

förståelse för företag som vill utveckla den här typen av produkter. 

 

Studien har avgränsats till en specifik typ av funktionsplagg, men studien skulle med fördel 

kunna genomföras på andra typer av plagg. Den har även ett fokus på den svenska 

konsumentmarknaden. 

 

1.4.1 Frågeställningar 

 

Vilka faktorer bidrar till att konsumenter accepterar nya innovativa produkter? 

Vilka risker bidrar till att konsumenter inte accepterar nya innovativa produkter? 
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2 Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel kommer den teoretiska referensramen presenteras och ge en inblick i vilka 

teorier som kommer att beröras i studien. 

 

Alla individer är konsumenter i dagens samhälle och alla konsumerar olika mängder av olika 

produkter. Vad och varför vi väljer att konsumera är något som avgörs enskilt av varje individ 

och är baserat på individuella behov och värderingar. Konsumentköpbeteende definieras som 

de mentala, emotionella och psykologiska aktiviteter som individer engagerar sig i när de 

väljer, köper, använder och bortskaffar produkter och tjänster för att täcka deras behov och 

begär (Statt 1997). Konsumentköpbeteende refererar alltså till köpbeteendet hos slutkunden 

(Kotler & Armstrong 2012). I den här rapporten kommer den teoretiska referensramen 

fokusera på just konsumentköpbeteende och även ha ett mer specifikt fokus på köpbeteende 

när det kommer till nya innovativa produkter och funktionsplagg. 

 

För att få en djupare förståelse för vad som ligger till grunden för konsumentens värderingar 

vid adoptering av nya produkter har två personlighetsdrag urskilts; den tekniskt lagda 

konsumenten (Davis 1989) och modeinnovatören (Morganosky 1987). I studien förklaras de 

båda begreppen för att underlätta klassificering av enkätrespondenterna och intervjudeltagarna 

enligt personlighetsdragen. Moores (2007) Technology Adoption Lifecycle (TALC) är en 

modell som i den här studien kommer till användning då den visar olika stadier i en 

produktlivscykel. Beroende på vilket stadie konsumenten placeras i kan värderingar och 

personlighetsdrag utläsas även genom den här modellen, vilket ökar den teoretiska 

trovärdigheten. Technology Acceptance Model (TAM) används i studien för att förklara vilka 

faktorer som påverkar konsumenten att adoptera nya produkter och vilka risker som hindrar 

konsumenten eller får den att undvika köp av nya produkter. Modellen är framtagen för att 

beskriva produktadoptering av nya teknikprodukter, men har även använts i tidigare studier 

för tekniska funktionsplagg och kan därför även komma till användning i den här studien 

(Hwang 2014). Både TALC och TAM visar på faktorer som påverkar konsumentbeteende och 

risker som kan komma att påverka köpbeslutet, därför följs de båda modellerna av ett kapitel 

som berör just faktorerna och riskerna. 

 

2.1 Köpbeslutsprocessen 

 

Den första omfattande modellen över köpbeslutsprocessen för konsumenter togs fram av 

Nicosia år 1966 (Milner & Rosenstreich 2013). Enligt modellen består köpbeslutsprocessen 

av fyra dela; kommunicerande av information, sökande och utvärderings process, beslut, och 

utfall (i form av konsumtion, upplevelse och feedback). Nicosias modell har senare utvecklats 

av Blackwell et. al. och redogör då för köpbeslutsprocessen ur ett konsumentperspektiv 

snarare än ett marknadsföringsperspektiv (ibid.). 

 

Köpbeslutsprocessen som är framtagen av Blackwell et al. (2006) visar aktiviteterna som sker 

när konsumenten ska genomföra ett köp. När ett behov uppstår visas olika faktorer som 

påverkar valet konsumenten gör när denne ställs inför olika alternativ. Processen visar bland 

annat att faktorer så som social klass, personlighet, resurser, kunskap, livsstil och värderingar 

påverkar själva informationssökningen av olika alternativ (ibid.). Egenskaperna i 

köpbeslutsprocessen är intressanta när det kommer till att undersöka om det finns ett intresse 

för funktionsmaterial i vardagsplagg och vilka värderingar och egenskaper som intresserade 
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konsumenter delar. Köpbeslutsprocessen för nya produkter bygger på Blackwell et al. (2006) 

och är relevant då funktionsmaterial i vardagsplagg, för majoriteten av konsumenter på den 

svenska marknaden, kommer att ses som en ny produkt. Köpbeslutsprocessen för en ny 

produkt är en modell som fokuserar på när konsumenten upptäcker en ny produkt och hur 

denne går från att lära sig om den till att adoptera den, det vill säga köpa den (Kotler & 

Armstrong 2012). Produkten kan ha funnits på marknaden tidigare, men fokus ligger på att se 

processen konsumenten går igenom när denne upptäcker produkten. Processens stadier kan 

överblickas i fem punkter. Det första stadiet är medvetenhet, då konsumenten 

uppmärksammar produktens existerande men saknar information om den. Därefter 

uppkommer ett intresse som leder till informationssökning om produkten. När konsumenten 

sedan överväger om produkten är värd att testa sker en utvärdering, vilket i sin tur följs upp 

av en prövning där produkten testas småskaligt för att förbättra konsumentens bedömning av 

värdet. Det slutgiltiga stadiet, adoptering, sker när konsumenten godkänner produkten och 

väljer att använda den till fullo (ibid.). 

 

2.2 Konsumentvärderingar 

 

Konsumentens värderingar spelar en stor roll när det kommer till köpbeteenden. Vid köp av 

plagg finns värderingar om modegrad, estetik och funktionalitet som varierar beroende på 

vilka personliga värderingar konsumenten har (Morganosky 1987). Konsumenter av tekniska 

klädesplagg drivs av både hedonistiska och praktiska behov, vilka i sin tur påverkas av 

konsumentens värderingar (Watchravesringkan et al. 2010). Värderingar som positivt kan 

påverka behoven är; användbarhet, innovation och modegrad. 

 

Studien utförd av Morganosky (1987) visar resultat som pekar på att modeorienterade 

konsumenter tenderar att värdera kvantitet före kvalitet och ser kläder som disposibla, så 

kallade slit och släng plagg. Konsumtion av mode är drivet av sociala motiv; så som skryt, att 

vilja passa in och status (Ma et al. 2012). Konsumenter som är modeorienterade kan även 

bidra till att locka icke modeintresserade konsumenter. Fashion innovators, eller 

modeinnovatörer är de första som anammar en trend i en social grupp och sedan förenklar att 

den sprids till senare köpare (Phau & Lo 2004).  I Phau och Los studie från 2004 beskrivs hur 

modeinnovatörer kännetecknas av att de är mer intresserade av mode än andra konsumenter, 

de sprider information om nya produkter och föredrar att handla i specialistbutiker framför att 

handla i lågprisaffärer. Generellt sett uppvisar modeinnovatörer ett impulsivt beteende, de 

shoppar baserat på emotionella attraktioner snarare än tar beslut baserade på rationella 

omdömen. Om inte av sociala motiv så drivs konsumenten av individuella motiv, då personen 

söker hög kvalitet, självnjutning och att unna sig själv. Morganosky (1987) visar även att 

estetikorienterade konsumenter faller under samma värderingar, medan de 

funktionsorienterade konsumenterna värderar mer prisvärda plagg som går att återanvända. 

Enligt studien ska funktionsplagg vara något som mindre modeintresserade förskaffar och till 

lägre priser. Demografiska egenskaper som en högre ekonomisk inkomst visades leda till ett 

mer estetiskt och modeinriktat konsumentbeteende. Konsumenter som väljer att inte 

konsumera mode är i större utsträckning drivna av risker och vanor (Ma et al. 2012). De är 

mer försiktiga och tenderar att bry sig om var plaggen har sin källa och hur tillförlitliga 

plaggen är. 
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2.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Technology Acceptance Model (Davis 1989) 
 

Technology acceptance model (TAM) är en modell som från början utvecklades för att 

förklara konsumenters anammande av informationssystem (Davis 1989), men modellen kan 

även tillämpas på andra typer av produkter (Watchravesringkan et al. 2010). Syftet med 

modellen är att förklara och förutse konsumentens intentioner och beteende, samt de 

underliggande faktorerna för beteendet (ibid.). TAM bygger på teorin att individens interna 

trosuppfattningar påverkar dennes attityd mot en produkt, vilket i sin tur påverkar 

användandet av produkten. Interna trosuppfattningar är motivationsfaktorer som driver en 

individ till att uppnå att mål, exempelvis att välja en viss produkt framför en annan. 

 

Tidigare forskning visar att en individ kan motiveras antingen genom extrinsic (yttre) 

motivation eller intrinsic (inre) motivation (Watchravesringkan et. al. 2010). De individer 

som drivs av yttre motivationsfaktorer ser en aktivitet som ett verktyg för att kunna uppnå 

något annat; så som att få ett pris eller en fördel. De individer som motiveras av inre faktorer 

upplever att aktiviteten i sig leder till välbefinnande och drivs istället av en inre vilja till att 

utföra aktiviteten (Ibid.). Enligt Davis (1989) finns det två yttre motivationsfaktorer som 

påverkar hur konsumenten förhåller sig till användandet av ett system, alltså användandet av 

en produkt: perceived ease of use och perceived usefulness. Perceived ease of use definieras 

enligt Watchravesringkan, et. al. (2010) som till vilken utsträckning en person tror att 

användandet av en produkt är fritt från ansträngning, perceived usefulness är den utsträckning 

som en konsument tror användandet av produkten kommer att underlätta vid utförandet av 

vissa uppgifter. TAM kan i den här studien användas för att förstå vilka motivationsfaktorer 

som påverkar konsumentens köpbeteende vad gäller vardagsplagg av funktionsmaterial. TAM 

har dock kritiserats för att endast fokusera på två yttre motivationsfaktorer vilket medfört att 

man i flera studier valt att inkludera även inre motivationsfaktorer i modellen (ibid.). 

 

I Watchravesringkans studie från 2010 har forskarna valt att addera consumers’ perceived 

product innovativeness (perceived innovativeness) och consumers’ perceived product 

fashionability (perceived fashionability). Studien visar att högteknologiska modeprodukter har 

en komplicerad köpbeslutsprocess som påverkas av flera olika attityd- och 

motivationsfaktorer, vilket resulterar i en flerdimensionell process istället för en linjär.  I 

resultatet av studien framkommer det att man vid marknadsföring av den typen av produkt 

inte bör fokusera på faktoren perceived ease of use. Studien visar även hur konsumenters yttre 

och inre motivation kan triggas av praktiska och hedonistiska fördelar i en produkt (ibid.). 
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2.3.1 Risker och faktorer 

 

Som tidigare nämnt är risk en stor faktor som påverkar köpbeslutet för en ny produkt. 

Upplevd risk är något som kan öka konsumentens informationssökande. Hwang (2014) 

använder sig av TAM i sin studie och har funnit ytterligare motivationsfaktorer, än de som 

nämns i modellen, som även de påverkar hur konsumenten förhåller sig till en ny produkt. 

Upplevd risk (ekonomisk, prestanda, tid), glädjegivande och komplexitet påverkade enligt 

studien konsumenters accepterande av nya innovativa produkter. Hwang menar att TAM bör 

justeras beroende på typ av produkt och sammanhang. Klädesplagg är produkter som enligt 

studien har flerdimensionella risker som påverkar den generella attityden om innovativ 

teknologi. Risker som prestanda, estetik, produktvård, sociopsykologiska risker, tidsrelaterade 

risker och finansiella risker kan leda till en mer negativ generell attityd. Med nyare produkter 

blir osäkerheten högre, som kan förhindra att konsumenter adopterar produkten. För att 

undvika risker bör plagget erbjuda användbarhet och funktion (komfort, passform och 

rörlighet) samt tillfredsställa konsumentens behov av estetik, självbild och stil. Hwang (2014) 

använder sig av en egen utvecklad modell som ger riktlinjer för att tillfredsställa de här 

behoven. Då studien behandlar funktionsplagg kan de framtagna motivationsfaktorerna ses 

som relevanta i den här studien. Dock fokuseras Hwang på funktionsplagg med inslag av 

solenergi och har mer teknologiska lösningar, men kan fortfarande ses som relevant då det är 

en ny innovativ produkt på marknaden likt funktionsskjortan. 

 

2.4 Technology Adoption Lifecycle (TALC) 

 

En konsuments adoptering av nya innovativa produkter kan delas in i fem stadier: kunskap, 

övertalning, beslut, genomförande, och bekräftelse (Noh, Runyan & Mosier 2014). 

Konsumenter blir varse om innovationen vid kunskapsstadiet, i övertalningsstadiet formar de 

sedan en positiv eller negativ attityd mot produkten. De bestämmer sig för huruvida de vill 

adoptera produkten eller välja att inte köpa den i beslutsstadiet. I genomförandestadiet 

använder de produkten, och i det sista bekräftelsestadiet styrks deras val att adoptera 

innovationen. Ur den teorin har sedan TALC utvecklats. 

 

TALC beskriver genom en S-kurva hur en ny produkt utvecklas på marknaden under en 

specifik tid. Det går även att observera mönster av antal användare av produkten genom 

kurvan (Moore 2007). TALC kan även appliceras på konfektionsprodukters livscykel. 

Individer som är intresserade av kläder utvärderar nya produkter efter dess nya egenskaper, så 

som ny materialteknologi (DeLong 2005). Om produkten stämmer överens med deras 

självbild eller vad deras vänner klär sig i, kan en positiv utvärdering ske och en testprocess 

sätts igång som kan leda till adoption. Genom att undersöka när adoptionen sker kan individer 

placeras in i en av grupperna i modellen och ge ytterligare information om 

konsumentköpbeteende och dess underliggande faktorer. Andra aspekter som modellen även 

indikerar är produktens varaktighet, adoptionshastigheten och acceptansnivå (ibid.). 
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Figur 2. “Crossing the Chasm” (Geoffrey A. Moore 2007) 

 

Moores (2007) figur ovan visar på sex olika konsumentgrupper som adopterar nya produkter i 

olika stadier. Då den här uppsatsen fokuserar på innovativa konsumenter kommer endast de 

tre första att tas upp som teoretiskt underlag. Den första gruppen innovators består av 

betatestare och teknologientusiaster. De anser oftast att nya produkter är bättre än tidigare 

versioner och tenderar att vara bland de första att införskaffa dem. DeLong (2005) beskriver 

innovators inom mode som individer som inom en grupp agerar som visuella kommunikatörer 

av plaggen. Early adopters är den följande gruppen mot vilken den första kommersiella 

versionen av en ny produkt riktas. De är villiga att spendera mycket pengar på nya produkter, 

men oftast bara på specifika produktgrupper som de själva finner intressanta. DeLong kallar 

gruppen för modeledare som även fungerar som visuella kommunikatörer av plagg. Men 

modeledaren är oftast inte först med att adoptera plaggen, de vågar dock vara annorlunda 

genom att adoptera det innovatörerna har kommunicerat. Genom att adoptera plaggen 

influerar modeledaren distributionen av mode. Early majority, är den grupp som köper nya 

tekniska produkter mer för praktiska anledningar och spenderar sina pengar mer försiktigt än 

tidigare nämnda. DeLong kallar den här gruppen för modeföljare som består av individer som 

adopterar plagg som har blivit visuellt kommunicerade till dem genom modeledare. 

 

Enligt Moore (2007) finns det tre stadier i S-kurvan; critical point, turning point och tipping 

point. Från det första stadiet till det andra stadiet försöker företag att förbättra sin produkt och 

endast ett fåtal personer adopterar produkten, stadiet går fram till “the chasm” i figuren. När 

det andra stadiet passerats har produkten kommit att mogna och majoriteten av 

konsumenterna har införskaffat den. Därefter kommer produktprestationen att börja falla och 

personer som ansåg sig behöva mer information om produkten börjar adoptera den (ibid.). 

 

2.4.1 Risker och faktorer 

 

Det finns ett gap som kallas för “the chasm” som bör beaktas enligt Moore (2007). Många 

företag försöker attrahera hela majoriteten samtidigt genom “den perfekta produkten”, vilket 

oftast misslyckas. Målet bör istället vara att attrahera the early majority. Genom att skapa en 

produkt och göra gradvisa förbättringar, för att sedan rikta in den på en mindre grupp 

konsumenter, kommer majoriteten attraheras gradvis av sig själv (ibid.). 

 

DeLong (2005) menar även att adoptionen bör ske i relativt samma takt som S-kurvan i 

modellen. Om produkten skulle adopteras i snabb takt i början av lanseringen, leder det till en 
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snabb recession. Det finns dock motståndare mot livscykeln och dess S-kurva, som menar att 

det inte går att applicera kurvan på alla sorters produkter och att den inte ger någon 

reliabilitet, då den inte är eller kan vara exakt (Day 1981). Det är näst inpå omöjligt att veta 

när cykeln kommer att gå in i sitt nästa stadie, vilket gör kurvan oanvändbar när det kommer 

till att planera och försöka hålla produkten kvar eller gå vidare i cykeln. I den här studien 

anses det inte vara ett problem, då cykeln endast ska visa på var respondenterna till enkäten 

och intervjuerna kan placeras in. De kan på så sätt klassificeras in i någon av de ovanstående 

grupperna och ge en förklaring till konsumenternas köpbeteende och personlighetsdrag. Day 

(1981) menar också att om det inte går att förutspå livscykeln för en specifik produkt så kan 

produktkategorier lättare generaliseras och ge mer trovärdiga resultat som kan hjälpa till att 

förutspå stadierna. 

 

2.5 Innovativa konsumenter 

 

Konsumentinnovation definieras som till vilken grad en individ adopterar en innovation 

tidigare än andra individer och köper nya produkter snabbare och oftare än andra (Park et al. 

2010). Det kan också förklaras som hur villig en konsument är att anamma förändring samt 

leta efter och prova nya saker och (Goldsmith & Reinecke 1992). Ur TALC modellen har 

Hirunyawipada och Paswan (2006) distingerat en hierarki av olika innovativa konsumenter 

vilka utmärker sig från varandra genom personlighetsdrag. Baserat på köpbeteende har 

kombinationer av personlighetsdrag skapat tre kategorier av innovativa konsumenter; global 

innovation, domänspecifik innovation och förverkligad innovation. Alla tre kategorierna 

innehar konsumenter som tenderar att vara tidiga med att adoptera nya produkter, men i olika 

grad och av olika anledningar. Något de alla har gemensamt är att det är konsumenter som är 

har ett intresse för nya produkter och upplevelser, de söker gärna efter information om 

produkterna på egen hand och vill gärna att den ska vara djupgående. Det som skiljer 

grupperna åt är huruvida konsumenten väljer att adoptera produkten med syfte att förstå den, 

eller om konsumenten söker omfattande information för att avgöra köpbeslutet (ibid.). 

 

Enligt Hirunyawipada och Paswan (2006) tenderar en konsument med drag av domänspecific 

innovation att köpa produkter inom ett specifikt område på grund av ett intresse, de vill gärna 

ha både produkten i sig och information om den för en ökad förståelse. Global innovation är 

en kategori som är mer komplex, vilket gör att den kan delas in i två huvudgrupper. Park et al. 

(2010) visar i sin studie att global innovation anses av forskare vara ett personlighetsdrag som 

är helt oberoende av produktkategori. Det innebär att konsumenter som är early adopters inom 

en viss produktkategori troligtvis inte är det inom en annan kategori (Goldsmith & Reinecke 

1992). 

 

Global innovation kan delas upp i två huvudgrupper: kognitiva innovatörer och sensoriska 

innovatörer (Goldsmith & Reinecke 1992). Kognitiva innovatörer söker nya upplevelser som 

stimulerar deras mentala aktivitet genom till exempel problemlösning (Park et al. 2010). De 

tenderar att fönstershoppa, läsa annonser i tidningar, samt läsa information på förpackningar. 

Kognitiva innovatörer föredrar logiska och faktabaserade produktbeskrivningar framför 

subjektiva och emotionella. De tenderar att använda informationen för att utvärdera olika 

produkter och lära sig att använda dem, detta kan dock leda till en oförmögenhet att fatta ett 

beslut till följd av informationsöverbelastning. Detta innebär att kognitiva innovatörer 

tenderar att söka produkter av hög kvalité till bästa möjliga pris och för att nå ut till de här 

konsumenterna är det viktigt att marknadsföra just kvalitétsattribut och prisinformation med 
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fokus på produktens praktiska aspekter. Överlag uppvisar alltså kognitiva innovatörer ett 

praktisk köpbeteende (ibid.). 

 

Sensoriska innovatörer söker upplevelser som stimulerar sinnena genom exempelvis fantasier 

och dagdrömmar (Park et al. 2010). De föredrar produkter som ger dem njutning utan att 

kräva tankeverksamhet i någon större utsträckning. Den här typen av innovatörer stimuleras 

av nyheter och design och de tenderar att vara impulsiva i sina beslut. Överlag uppvisar 

innovatörerna ett hedonistiskt köpbeteende: de är modemedvetna, varumärkesmedvetna och 

märkeslojala, samt dras till en produkts image snarare än dess praktiska egenskaper. Enligt 

Park et al. (2010) föredrar vissa innovatörer antingen kognitiv eller sensorisk stimulering, 

medan andra föredrar en kombination av de två. 

 

Wood och Swait (2002) menar på att både kognitiva och sensoriska element påverkar 

konsumenters tendens att adoptera nya produkter, men att samverkan mellan dem varierar 

mellan olika individer. Kognitiva element kan öka en individs sannolikhet att anamma en 

innovation, samtidigt som det kan minska sannolikheten för en annan individ. Hoffman och 

Soyez (2010) menar att kognitiva och sensoriska innovatörer måste delas upp ytterligare i 

segment för att utreda vilket som är det mest innovativa segmentet och på så vis kunna 

identifiera potentiella konsumenter. 

 

2.5.1 Risker och faktorer 

 

Innovativa konsumenter föredrar ofta en specifik produktkategori vilken de söker omfattande 

information om oavsett om de är kognitiva eller sensoriska (Hoffman & Soyez 2010). Den 

informationen går oftast in på tekniska aspekter för att förstå produktens bakgrund. De kräver 

oftast fakta och information innan de är villiga att adoptera en produkt, de kräver även att 

produkten ska erbjuda någon form av nytta. Om företaget kan bidra med all information den 

innovativa konsumenten kräver minskar risken för att misslyckas med adoptionen av 

produkten. 

 

DeLong (2005) anser att huruvida en modeinnovation accepteras beror på fem punkter: att 

innovationen bör ses som en förbättring av tidigare alternativ inom området gällande funktion, 

pris, social prestige eller erbjuda en mer tillfredställande estetik. Den bör vara kompatibel 

med existerande normer och värderingar hos den potentiella adoptören och inte kräva någon 

förändring av värderingar. Produkten bör vara så lite komplex som möjligt, så att adoptören 

lättare kan förstå sig på den. Den bör vara lätt att testa samt bör innebära så lite ekonomisk- 

och fysisk risk som möjligt. Slutligen ska innovationen vara lätt för adoptören att 

kommunicera till andra. 

 

Enligt Hirunyawipada och Paswan (2006) behöver den upplevda risken inte hindra 

konsumenten från ett köp av en ny produkt, så länge informationssökningen når en acceptabel 

nivå. Om konsumentens personlighetsdrag kan matcha med någon av ovanstående grupper är 

det lättare att veta hur mycket information konsumenten behöver innan den är villig att 

adoptera en ny produkt. Samt om produkten bör riktas mot entusiaster inom området mode 

eller konsumenter som är allmänt intresserade av ny teknologi och nya produktegenskaper. 

Tidigare studier visar även att varumärken som den hedonistiska konsumenten väljer att 

konsumera har en större möjlighet att sätta “premiumpriser“ på sina produkter och fortfarande 

attrahera konsumenter (Voss et al. 2003). Ägare av hedonistiska produkter tenderar även att 

behålla dem längre än praktiskt kopplade produkter. Det betyder att konsumenter är villiga att 
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betala mer pengar för en produkt som tillfredsställer deras sensoriska behov än deras 

kognitiva behov. 

 

2.6 Undersökningsmodell 

 

I det här avsnittet förklaras hur de olika stegen i modellen hänger ihop med varandra. Från 

konsumentköpbeteendeprocessen, till en djupare förklaring av bakomliggande faktorer och 

risker som uppstår när konsumenten ställs inför valet av nya innovativa produkter. För att 

kartlägga sambandet mellan de olika teorierna som tagits upp i referensramen har en modell 

illustrerats för att ge en översiktlig bild av undersökningsmodellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Undersökningsmodell (Pettersson & Sandqvist 2015) 

 

Det huvudsakliga ämnet i den här uppsatsen berör konsumentköpbeteende. Eftersom syftet 

med uppsatsen är att ta reda på vilka egenskaper i en ny produkt som påverkar köpbeslutet för 

en konsument behövs en förståelse för vilka typer av konsumenter det finns när det kommer 

till just nya produkter. Den teoretiska grunden har lett fram till en fördelning av konsumenter i 

två huvudgrupper: tekniska innovatörer (Davis 1989) och modeinnovatörer (Morganosky 

1987). Målet är att finna skillnader mellan konsumentköpbeteende för de båda 

huvudgrupperna och särskilja dem från varandra baserat på teorin. Modellerna för 

TAM (Davis 1989) och TALC (Moore 2007) kommer att spela en viktig roll i att förklara 

bakomliggande risker och faktorer kring konsumentens värderingar och val när de ställs inför 

ett köpbeslut av nya innovativa produkter. Modellerna ska hjälpa till att ytterligare visa på 

skillnader mellan huvudgrupperna och påpeka vilka faktorer och risker som leder till de här 

skillnaderna.  

 

För att ytterligare kunna bevisa att konsumenten tillhör en av huvudgrupperna och få en bättre 

förståelse för risker och faktorer kring ett köpbeslut undersöks konsumentens 

personlighetsdrag djupare genom att dela in dem i två huvudgrupper: hedonistiska och 

praktiska personligheter (Hirunyawipada och Paswan 2006). De kan även delas in i sensoriska 

och kognitiva innovatörer (Park et al. 2010) som kan vara beroende av om konsumenten är 

domän-specifikt intresserad av en produktkategori. Målet är, förutom att särskilja 

huvudgrupperna teknisk innovatör (Davis 1989) och en modeinnovatör (Morganosky 1987), 

att finna samband mellan konsumentens värderingar och vilken huvudgrupp de tillhör för att 

finna mönster i konsumentköpbeteende när det kommer till nya innovativa produkter. Som 
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tidigare nämnt påverkas även faktorer och risker i köpbeslutsprocessen av konsumentens 

värderingar (Moore 2007). Genom att finna mönster mellan värderingar, risker och faktorer 

kan köpbeslutsprocessen för funktionsskjortan förtydligas och förhoppningsvis visa vad som 

påverkar konsumenter till att adoptera nya innovativa produkter som funktionsskjortan. 
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3 Metod 
 

Det här kapitlet redogör för hur metoden för studien valts samt hur urvalet skett och hur data 

har samlats in. Vidare behandlas även vilka etiska överväganden som gjorts, även alternativa 

metoder samt reflektion över den valda metoden tas upp. 

 

3.1 Design av metod 

 

För att besvara frågeställningarna krävs information om vilka egenskaper hos en 

funktionsskjorta som påverkar konsumentens köpbeslut, samt information om den svenska 

marknaden för funktionsskjortor. Det finns även behov av mer djupgående information om 

den tänkbara adoptören av en funktionsskjorta. För att få tillgång till den empiri som behövs 

bör studien även nå ut till en stor del av den potentiella marknaden. Med utgångspunkt ur de 

nämnda informationsbehoven anses en metodtriangulering vara det bästa alternativet för den 

här uppsatsen. Metoden för studien grundar sig i kvantitativ forskning som komplementeras 

med kvalitativ forskning. För att undersöka mer i detalj vad den kvantitativa forskningen visat 

fungerar den kvalitativa som ett kritiskt test och en fördjupning av resultaten. Visar metoderna 

på samma eller liknande slutsatser stärks resultatet ytterligare och utfallens giltighet valideras. 

 

Statistisk metod är lämplig för att få omfattning och utbredning på studien då det ger en 

övergripande bild och är inte är lika tidskrävande som kvalitativ forskning (Jacobsen 2002). 

Eftersom det inte finns någon tidigare forskning på specifikt det här ämnet är det svårt att 

avgränsa populationen utifrån exempelvis ålder eller kön, det är därför viktigt att metoden ger 

en övergripande bild. Med utgångspunkt ur de nämnda kriterierna består den kvantitativa 

metoden av tvärsnittstudier av typen survey. Enligt Jacobsen (2002) innebär 

tvärsnittssnittstudier ett studerande av verkligheten vid en viss tidpunkt. Survey-forskning är 

en form av tvärsnittsstudiedesign där data samlas in genom enkäter eller strukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell 2011).  

 

3.2 Urval 

 

I den här uppsatsen har en webbaserad enkät använts vilket möjliggjort stor spridning och har 

underlättat insamlingen av data. För att uppnå djupare förståelse behövs ett så stort antal 

respondenter som möjligt (Jacobsen 2002), därför beslutades det att urvalet skulle bestå av 

minst 200 stycken respondenter. Det resulterade i 206 enkätrespondenter som kommer från ett 

relativt brett geografiskt spann från 23 svenska städer.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är intervjuer och fokusgrupper de mest lämpliga metoderna 

för att få kunskap om värderingar, attityder och normer. För att ge ytterligare djup åt studien 

följdes därför enkätundersökningen upp med kvalitativ forskning i form av intervjuer. Som ett 

komplement till enkäten genomfördes fyra intervjuer med respondenter som identifierats 

genom enkäten. Respondenterna som valdes ut hade själva godkänt att bli kontaktade genom 

att frivilligt fylla i sina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Syftet med intervjuerna var att ge 

stärka resultatet från enkätundersökningen genom att bidra med ytterligare och djupare 

information. Intervjuerna var semi-strukturerade och genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide. Intervjuobjekten valdes ut baserat på svaren från fråga 22 i enkäten, där det kan 
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utläsas huruvida respondenten är intresserad av att köpa funktionsskjortan. Två nej-svarare 

och två ja-svarare intervjuades för att få två olika perspektiv på de risker och faktorer som 

påverkar adoptionen av en ny produkt. Mer information om valet av intervjuobjekt följer i 

datainsamling och dataanalys nedan. 

 

3.3 Datainsamling och dataanalys 

 

Utifrån problemformulering och syfte utformades en enkätundersökning med en kombination 

av kvantitativa och kvalitativa frågor. Eftersom populationen är okänd kunde ett 

slumpmässigt urval inte genomföras (Bryman & Bell 2011), studien innefattar därför ett icke 

slumpmässigt urval i form av ett bekvämlighetsurval. Vid ett bekvämlighetsurval väljs 

respondenter utifrån tillgänglighet och möjlighet till datainsamling (Tashakkori & Teddlie 

1998). En nackdel med bekvämlighetsurval är att urvalet blir snedvridet då det inte är 

representativt för hela populationen. Därmed kan resultatet inte generaliseras till hela 

populationen. Dessutom omöjliggörs genomförandet av en bortfallsanalys (Jacobsen 2002). 

Metoden ger dock fördelar tidsmässigt och ekonomiskt eftersom enkäterna enkelt kan spridas 

till ett stort antal individer. Undersökningen spreds via en länk till en hemsida som skickades 

genom e-mail och sociala medier. Länken distribuerades till familj, vänner och bekanta, vilka 

i sin tur ombads att vidarebefordra länken till sina kontakter. 

 

Efter att enkätundersökningen genomfördes sammanställdes och analyserades resultatet i 

datorprogrammen Surveymonkey och Excel. Med utgångspunkt ur analysen togs det fram en 

potentiell målkonsument för funktionsskjortan. Därefter analyserades de respondenter som 

anmält intresse för intervju. Med utgångspunkt ur fråga 22 i enkäten “Skulle du vara 

intresserad att köpa denna skjorta/blus? “ valdes fyra intervjuobjekt ut. Två av 

intervjuobjekten svarade “ja” på frågan och antogs därmed vara potentiella adoptörer av 

produkten. De andra två intervjuobjekten svarade “nej” på frågan och antogs därmed inte 

stämma in som adoptörer för produkten och betecknas därför som icke-adoptörer. 

 

Två respondenter som stämde överens med profilen adoptörer kontaktades, dessutom 

kontaktades två respondenter som ansågs som icke-adoptörer för att kunna utreda de 

bakomliggande orsakerna till varför de inte ville adoptera produkten. Då enkätundersökningen 

visade att det inte fanns något samband mellan kön och adoption av en ny produkt, så spelade 

det ingen roll att intervjuobjekten bestod av tre män och en kvinna. De valdes endast ut främst 

på grund av sina svar om de var villiga att köpa funktionsskjortan eller ej och om de hade valt 

att fylla i sina kontaktuppgifter. Då ålder visade på ett samband i enkätundersökningen valdes 

två yngre intervjuobjekt med en adoptörer och en icke-adoptörer och två äldre med motsatta 

åsikter, just för att se om sambandet kunde styrkas ytterligare. Samtliga av de kontaktade 

valde att ställa upp på en intervju, vilket innebar att totalt fyra stycken intervjuer 

genomfördes. Intervjuerna utfördes personligen vid intervjuobjektens hemort. Data från 

intervjuerna spelades in samt transkriberades, och utförliga anteckningar togs löpande under 

intervjuerna. 

 

3.4 Etiska överväganden 

 

Eftersom enkätundersökningen rör känslig information så som uppgifter om personlig 

ekonomi är det viktigt att säkerhetsställa att respondenterna känner trygghet vid utlämnandet 

av uppgifterna. För att undvika spridning av känslig information genomfördes enkäterna 
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därför helt anonymt. Respondenterna gavs en möjlighet att frivilligt fylla i kontaktinformation 

om de var intresserade av att medverka vid en intervju. Vad gäller intervjuerna redovisas 

resultatet från dem helt anonymt. Personlig information så som ålder och bostadsort redovisas 

men inte namn, för att känslig information på intet sätt ska kunna kopplas till en specifik 

person. 

 

Vad gäller information om företaget som studien gjorts i samarbete med har kontaktpersonen 

på företaget samtyckt till att den information som nämns i studien lämnas ut. På grund av 

begränsningar från företagets sida, gällande patent och rättigheter, går studien inte in i detalj 

på det material och klädesplagg som företaget tagit fram. 

 

3.5 Alternativ metod 

 

Ett alternativ till den valda metoden skulle kunna vara att endast genomföra en 

enkätundersökning, dock skulle det troligtvis inte leda till ett lika djupgående resultat. Ett 

annat alternativ skulle kunna vara att samla in data genom fokusgrupper. Problemet med 

fokusgrupper är att de kräver viss kännedom om populationen vilket i det här fallet saknas. 

Anledningen till det är att företaget som det förts en kontakt med inte hade någon målgrupp 

för liknande produkter sedan tidigare, då de arbetar främst mot andra företag och inte 

slutkonsumenter (FOV 2015). Det blir då problematiskt att välja ut fokusgrupper utan några 

kriterier att gå efter. Ytterligare ett alternativ skulle kunna vara att genomföra endast 

intervjuer. Det skulle dock ge upphov till samma typ av problem som vid fokusgrupper; det är 

problematiskt att välja ut intervjuobjekt utan några kriterier att gå efter. Resultatet av studien 

hade i det fallet inte varit omfattande nog. 

 

Det finns huvudsakligen tre former av intervjuer: strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade. I den här uppsatsen har en semi-strukturerad intervjuform använts. En 

strukturerad intervjuform valdes bort eftersom den här typen av intervju bygger på en identisk 

frågeställning vid samtliga intervjuer vilket inte möjliggör för följdfrågor (Bryman & Bell 

2011).  En ostrukturerad intervjuform valdes likaså bort då den ansågs vara alltför ofokuserad 

för den här studien. 

 

3.6 Metodreflektion 

 

Att använda en metodtriangulering kan anses som problematiskt, bland annat eftersom 

kvantitativ och kvalitativ forskning grundar sig i två epistemologiska principer som inte anses 

vara kompatibla med varandra (Bryman & Bell 2011). Det finns även en risk att resultatet 

från de olika metoderna skiljer sig från varandra, resultatet kan däremot styrkas om de istället 

överensstämmer med varandra (Jacobsen 2002). I den här uppsatsen anses det nödvändigt att 

kombinera en kvantitativ metod med en kvalitativ för att uppnå studiens syfte samt besvara 

frågeställningarna. 

 

Bryman och Bell (2011) riktar även kritik mot användningen av tvärsnittstudier, framförallt 

på grund av att de har låg intern validitet samt att det är svårt att påvisa kausalsamband. Med 

det menas att två variabler samvarierar (Jacobsen 2002). Dessutom får tvärsnittstudier lätt en 

ytlig karaktär som inte visar individuella variationer (ibid.). Uppsatsen kommer därför att 

kompletteras med kvalitativ forskning i form av fyra stycken intervjuer vars syfte är att ge 
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vidare djup åt studien. Valet av intervjuobjekt begränsades till viss del geografiskt, men inte 

till en sådan grad att det ska ha påverkat resultatet av studien. 

 

Användningen av ett bekvämlighetsurval begränsar vilka resultat som kan dras ur 

undersökningen då det framförallt inte går att generalisera resultatet på grund av avsaknaden 

av population att utgå från (Bryman & Bell 2011). Studien har 206 enkätrespondenter vilket 

inte är tillräckligt många för att resultatet med säkerhet ska kunna generaliseras eller vara helt 

tillförlitligt. 

 

Metoden har till viss del även påverkats av samarbetsföretaget. Resurser från företaget och tid 

för möten har också begränsat tillgång till information om materialet och har lett till 

avgränsningar i enkät- och intervjufrågor. En mer djupgående information om exempelvis 

materialval hade förtydligat respondenternas bild av hur skjortan hade kunnat se ut och 

kännas, vilket i sin tur hade kunnat leda till mer djupgående svar. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

 

Metoden har utvärderats utifrån två forskningskriterier: reliabilitet och validitet. De här 

kvalitetskriterierna är valda eftersom de lämpar sig bäst för kvantitativa studier, vilket utgör 

grunden till studien.  Validitet och reliabilitet ska bedömas i kvantitativa så väl som i 

kvalitativa studier, men i kvalitativa ansatser benämns begreppen som giltighet och 

tillförlitlighet (Jacobsen 2002). Enligt Jacobsen (2002) kan metodtriangulering användas för 

att öka validiteten och reliabiliteten i data och slutsatser, vilket också är syftet i den här 

uppsatsen. Ett känt fenomen som påverkar reliabiliteten är intervjuareffekten, vilket innebär 

att intervjuobjektet påverkas av intervjuaren genom dennes kroppspråk, ordval, tonfall, 

klädsel, etc. (ibid.). Om det i studien används flera olika intervjuare kan det då ge upphov till 

olika stimuli vilket kan ha påverkan på resultatet. Intervjuerna genomfördes därför på ett så 

neutralt vis som möjligt. Enkätundersökning och intervjuguide har utformats för att påverka 

respondenter och intervjuobjekt i minsta möjliga grad. Exempelvis har ledande, oklara och 

dubbla frågor undvikits. 

 

Målet med metodvalet i studien var att öka den externa validiteten, genom att komplettera 

enkätundersökningen med intervjuer (Jacobsen 2002). Dock är den externa validiteten 

begränsad då studien har ett fokus på en specifik produkt med specifika egenskaper, vilket 

inte kan generaliseras till andra sammanhang. Enligt Jacobsen (2002) finns det tre krav för att 

kunna påvisa kausala samband: samvariation, tidsföljd, och kontroll av förhållanden. Då den 

här studien inte uppfyller de nämnda kraven kan vi inte dra några kausala samband, vi kan 

däremot visa på tendenser till samband.  Resultaten av studien kan inte heller generaliseras till 

hela populationen eftersom populationen är okänd, stickprovet är för litet, och ett icke- 

sannolikhetsurval har använts. Dock har studien en relativt hög reliabilitet då resultatet visade 

sig stämma överens med teorin om konsumentens adoptionstakt. Det visar på att studien 

genomförts på ett korrekt vis och att samma metod för datainsamlingen skulle ge samma 

resultat (ibid.). Det som sänker reliabiliteten i studien är att den geografiska spridningen och 

stickprovet är för litet. 
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Empiri 
 

Följande kapitel redogör för information om företaget som gav studien sitt fokus. Sedan följer 

sammanställningar av resultat från enkätundersökningen och intervjuer som genomförts. 

Resultatet från enkätundersökningen sammanställs i tre delar: adoptörer, icke-adoptörer och 

innovatörer. Därefter följer resultatet från intervjuerna som presenteras i den ordningen de 

utfördes. 

 

4 FOV Fabrics 
 

FOV fabrics är ett textilföretag som utvecklar, tillverkar och marknadsför teknisk textil och 

funktionella material, med fokus på vävda material (FOV 2015). Företaget är baserat i Borås 

och har funnits där sedan tidigt 1960-tal. All forskning och produktion sker i företagets egna 

lokaler. FOV har en rad olika leverantörer de säljer sina produkter till, främst inom 

bilindustrin men även sport- och fritidsplagg för konfektionsbranschen. Företaget arbetar idag 

endast med business to business marknadsföring och deras kunder består av både svenska och 

internationella företag. FOV siktar på att i framtiden bredda sin verksamhet och har 

funderingar på att arbeta även mot slutkonsumenten. Hållbarhet och innovation är några av de 

främsta kunskaperna företaget innehar, så en av idéerna som diskuterats är huruvida 

funktionsplagg kan integreras i vardagen och i vardagsplaggen som slutkonsumenten bär. Den 

här studien fokuserar på en produkt för både män och kvinnor, mer specifikt en skjorta i 

funktionsmaterial. Skjortan är tänkt att inneha en rad materialegenskaper så som: 

skrynkelfrihet, antibakteriell behandling, vattenavvisning och smutsavvisning. 

 

4.1 Enkätundersökning 

 

I det här avsnittet presenteras resultatet av enkätundersökningen i form av tre profiler 

framtagna ur resultatet: “ja-sägare” som benämns som adoptörer av funktionsskjortan, “nej-

sägare” som benämns som icke-adoptörer, samt innovatörer. Av 206 respondenter har ca 53 

% sagt ja till skjortan, ca 21 % sagt nej och resterande vet ej. I enkäten ställdes frågor om 

respondenternas intressen och antal barn, det upptäcktes i efterhand att de här frågorna inte 

tillförde något empiriskt värde. 

4.1.1 Profil för adoptörer 

 

Det som kännetecknar de personer som är villiga att adoptera funktionsskjortan är främst att 

de har en medelålder på 33 år samt att de antingen studerar eller arbetar. De utmärks inte av 

varken kön eller hushållsinkomst efter skatt, då fördelningen är relativt jämn inom de båda 

kategorierna; hushållsinkomsten varierar relativt jämnt från 0 - 39 999 kronor i månaden. 

 

Nära på 80 procent av respondenterna köper mellan noll till två klädesplagg i månaden och 

den främsta anledningen är att de tröttnat på sina gamla kläder eller på grund av behov då 

deras kläder börjar bli slitna. Det pris majoriteten av de svarande vanligtvis betalar för en 

bomullsskjorta varierar mellan 200-599 kronor. Nedan visas även vilka egenskaper 

respondenterna anser som viktiga i en skjorta eller blus. Det som kan utläsas är att passform är 

den viktigaste egenskapen, följt av komfort och design. Priset och kvalitén är inte lika viktigt 
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och trendgraden anses som minst viktig. Nästan 50 procent av respondenterna skulle vara 

villiga att betala 400-599 kronor för funktionsskjortan. Ungefär 17 procent skulle vara villiga 

att betala 600 kronor eller mer. Några andra egenskaper, som presenteras i nästkommande 

fråga, som anses som viktiga är färg, modell och material. Att den är strykfri och 

smutsavvisande är inte lika viktigt, och den vattenavvisande egenskapen är minst viktig. På 

frågan om de hellre skulle köpa en varm jacka framför en snygg jacka valde en stor del av 

majoriteten den varma jackan. Att det finns kemikalier i plagg är något som respondenterna 

inte är särskilt medvetna om och det är därför inget som står i vägen för deras köp. Hälften av 

respondenterna anser att en skjorta inte nödvändigtvis behöver bestå av ett naturmaterial. De 

som anser att den behöver det motiverar med att det beror på skönare passform och mindre 

risk för att lukta svett. Vid frågan om respondenten skulle vara villig att betala mer för en 

skjorta som de inte behöver tvätta lika ofta som ett vanligt plagg var det ungefär lika många 

som var villiga som inte villiga. Vad det gäller varumärken så anser majoriteten av de 

svarande att det inte är viktigt att känna till varumärket på en ny produkt. 

 

4.1.2 Profil för icke-adoptörer 

 

Den här gruppen kännetecknas av att den har en medelålder på 43 år och består till 93 procent 

av bara kvinnor. Större delen av gruppen är antingen gifta eller sambo. Majoriteten arbetar 

och har en hushållsinkomst mellan 20 000 - 49 999 kronor i månaden. 

 

Majoriteten av respondenterna köper noll till två plagg i månaden och de köper antingen nya 

kläder för att de tröttnat på sina gamla eller på grund av behov. 93 procent av respondenterna 

skulle välja en varm jacka före en snygg jacka och värderar passform och komfort som högst 

när det kommer till plaggegenskaper. Design, kvalitet och pris ansågs vara ganska viktigt 

medan trendgraden ansågs som mindre viktig. Färg och modell är den viktigaste egenskapen 

för en skjorta eller blus för den här gruppen respondenter, medan vattenavvisning och 

smutsavvisning ansågs som minst viktigt. 

 

Kemikalier i plagg är inget som den här gruppen respondenter är medvetna om i någon större 

grad och det är inte heller något som vanligtvis hindrar deras köp av plagg. 58 procent anser 

att det är viktigt att en skjorta är tillverkad i naturmaterial och av kommentarerna till frågan 

kan det utläsas att det beror främst på komfort. Nästan hälften av gruppen spenderar ca 200-

399 kronor på en bomullsskjorta. Det är väldigt få av respondenterna som skulle vara villiga 

att spendera pengar på en skjorta som inte behöver tvättas lika ofta och för funktionsskjortan 

skulle de flesta vara villiga att spendera 399 kronor som högst. Gruppen bryr sig inte så 

mycket om att känna till varumärken vid köp av kläder. 

 

4.1.3 Profil för innovatörer 

 

Alla enkätrespondenter har placerats in i författarnas egna TALC modell som tagits fram 

baserat på Moores (2007) modell i den teoretiska referensramen utefter vad de svarat på fråga 

21 i enkäten. För att få en bild av hur konsumenter reagerar när de kommer i kontakt med nya 

produkter har frågan: “Om en ny ‘cool’ produkt kommer ut på marknaden är du då personen 

som oftast...” ställts och resulterat i modellen nedan. 

 

 



 

- 19 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Replika av TALC (Pettersson & Sandqvist 2015) 
 

Med utgångspunkt ur kriterierna för innovators, early adopters, early majority, late majority 

och laggards har respondenterna placerats in i modellen. Den visar att majoriteten av 

respondenterna hör till gruppen early majority, knappt 1 procent av respondenterna kan räknas 

som innovators enligt Moores (2007) modell. Resultaten visar ändå på att större delen av 

respondenterna skulle adoptera en ny produkt innan majoriteten, men det är nästan hela 24 

procent som inte alls skulle tänka sig att köpa en ny produkt och faller därmed in i segmentet 

laggards. 

 

De respondenter som svarat att de förbeställer produkten eller köper den så fort den kommer 

ut i butik definieras framöver som innovatörer. Majoriteten av innovatörerna köper nya kläder 

på grund av att de tröttnat på sina gamla. 84 procent av innovatörerna skulle välja en varm 

jacka framför en snygg jacka. Vad gäller egenskaper i ett klädesplagg värderar de flesta av 

respondenterna passform, tätt följt av design, medan trendgrad värderas lägst. I en annan fråga 

rankade de färg och modell som den viktigaste egenskapen, och smutsavvisning som den 

minst viktiga. Större delen av innovatörerna uppger att det vid köp av en ny produkt inte är 

viktigt att känna till en varumärket sedan tidigare. 41 procent av respondenterna är inte villiga 

att spendera mer pengar på en skjorta som inte behöver tvättas lika ofta som en vanlig, men 

nästan lika många (38 %) är villiga att spendera mer pengar på den typen av produkt. 

Majoriteten av innovatörerna (63 %) är intresserade av att köpa funktionsskjortan, 25 procent 

vet inte, och 13 procent är inte intresserade. De flesta skulle spendera 200-399 kronor på en 

bomullsskjorta, men är villiga att betala 400-599 kronor för funktionsskjortan. 

 

4.2  Intervjuer 

 

I följande kapitel presenteras fyra intervjuobjekt som valts ut med utgångspunkt ur resultatet 

från enkätundersökningen. De har i första hand valts ut baserat på vad de svarat på fråga 22 i 

enkätundersökningen “Skulle du vara intresserad att köpa denna skjorta/blus?”. Två av 

intervjuobjekten är enkätrespondenter som svarade att de var intresserade av att köpa 

funktionsskjortan. De två andra intervjuobjekten är enkätrespondenter svarat att de inte var 

intresserade av att köpa den. För att undersöka vilka risker som bidrar till ett nekande av 

produkten och vilka faktorer som bidrar till en adoption av produkten, jämfördes svaren från 

intervjuobjekten mot varandra. För att sedan undersöka om det gick att dra några slutsatser 

från intervjumaterialen. 
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4.2.1  Intervjuobjekt 1 

 

Intervjuobjekt 1 är en 45-årig man från Boråstrakten som svarat att han inte är intresserad av 

att köpa funktionsskjortan, intervjuobjektet kan alltså betecknas som en icke-adoptör. 

Intervjun genomfördes tisdag den 5 maj 2015 i ett grupprum på Textilhögskolan i Borås. 

 

Kemikalieinnehållet är i vanliga fall inte en riskfaktor för intervjuobjektet, dock upplever han 

att det påverkar köpbeslutet när han blir konfronterad om det. Framförallt beror det på att 

begreppet har en negativ laddning för honom. Ekonomi påverkar till viss del intervjuobjektets 

köpbeslut, även om påverkan inte är så stor. Det innebär att han kan köpa nya klädesplagg om 

han behöver det, men att han för den sakens skull inte impulsköper plagg bara för att han kan. 

Intervjuobjektet anser att ett billigt pris för en skjorta är mindre än 300 kronor och att ett dyrt 

pris är 1 000 kronor. Han vill dock poängtera att 1 000 kronor inte är alltför dyrt för en 

skjorta. Att köpa plagg av ett varumärke han inte känner till sedan tidigare är en stor risk för 

intervjuobjektet eftersom han då inte vet hur god kvalitén är. I sådana fall föredrar han att 

prova en av märkets billigare modeller. 

 

Känslan på plagget och hur det känns att bära är väldigt viktigt för intervjuobjektet. Materialet 

i sig är sekundärt eftersom han inte upplever sig ha nog med kunskap kring det. Det viktigaste 

är att plagget känns skönt att bära och att det exempelvis inte kliar. Intervjuobjektet associerar 

funktionsmaterial med plast samt syntetmaterial som uppfyller en viss funktion. Han är själv 

inte särskilt förtjust i just syntetmaterial eftersom han upplever att det ger upphov till dålig 

lukt när han svettas. Varumärket är viktigt för den intervjuade på grund av att det underlättar 

köpbeslutsprocessen. Han anser att passformen för en viss storlek eller modell skiljer sig 

mycket mellan olika märken; ett exempel på detta är att han upplever att skjortor från danska 

varumärken generellt är smalare i modellen, medan skjortor från amerikanska märken är 

större. Intervjuobjektet intresserades av funktionsskjortans strykfria och vattenavvisande 

egenskaper. Han tror att den här typen av plagg kommer bli vanligare i framtiden eftersom 

han kan se hur jeans och andra typer av plagg utvecklats genom åren. En vardagssituation där 

han tror att funktionsskjortan skulle kunna underlätta är om man råkar spilla kaffe på sig 

under arbetsdagen. 

 

Intervjuobjektet går inte tillväga på något speciellt sätt innan han utför ett köp. Han söker 

aldrig information om ett plagg innan köp men det kan hända att han blir intresserad av en ny 

produkt om han läser om den i tidningen. Oftast är det en ganska kort process från att han 

bestämt sig för att han behöver en viss produkt till att han utför själva köpet. Beslutet om 

huruvida han skulle köpa funktionsskjortan baseras framförallt på om dess design och färg 

tilltalar honom. Skjortans utseende är väldigt viktigt eftersom det är vad som får honom 

intresserad av att prova ett plagg, om utseendet inte faller honom i smaken kollar han inte ens 

om produkten passar. Intervjuobjektet känner ingen speciell känsla efter ett utfört köp. Men 

när han köper plagg som han förväntar sig lite mer av, till exempel en kavaj, så känner han sig 

lite extra positiv efter köpet. Han provar plagget framför spegeln när han kommer hem för att 

se att det sitter bra. Ibland händer det att han provar att kombinera det han köpt med sina 

andra klädesplagg han har. Det är väldigt sällan han köper fel och han kan inte komma ihåg 

när han senast bytte ett plagg. 

 

Intervjuobjektet impulsköper sällan kläder eftersom han inte tycker det är spännande att 

handla. När han väl impulsköper plagg får ha ett pris på maximalt 1 000 kronor styck, annars 

skulle han fundera mer över köpet, och han skulle aldrig spontanshoppa en kavaj eller en 

skjorta. Att kunna testa plagget innan köp är väldigt viktigt för intervjuobjektet och han 
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berättar att det är anledningen till varför han aldrig köper kläder via internet. Den främsta 

anledningen till att intervjuobjektet köper nya kläder är för att han tröttnat på sina gamla. 

Andra anledningar till köp kan vara fester eller att årstiden förändras. Många gånger handlar 

han kläder för att han känner för det, men det finns nästan alltid ett underliggande behov och 

mål med shoppingen så som att han behöver ett par nya jeans. Att köpa funktionsskjortan 

innan någon i hans omgivning gjort det upplevs inte som ett problem eftersom omgivningen 

inte påverkar honom, han köper plagget för sin egen skull och inte för att andra har det. Hans 

frus åsikt om plagget är dock nästan avgörande för honom. 

 

Funktionsskjortans utseende är viktigt för intervjuobjektet eftersom han menar på att den inte 

endast ska ha en funktion. Om ett plagg bara var funktionellt skulle han kunna bära det ute i 

naturen, men han skulle inte gå med det på stan. Han upplever att det är viktigt att se bra ut 

och får han en negativ kommentar så påverkas man av det. Intervjuobjektet föredrar en 

trendig design framför en klassisk eftersom han bär en skjorta i max tre år och designen 

förändras för var år. Dessutom påpekar han att kroppsformen förändrar sig vilket leder till att 

plagg oftast inte passar honom i mer än tre år. Intervjuobjektet skulle vilja se liknande 

funktioner i jackor på grund av den vattenavvisande egenskapen. 

 

4.2.2 Intervjuobjekt 2 

 

Intervjuobjekt 2 är en 24-årig man från Västerås som svarat att han är intresserad av att köpa 

funktionsskjortan, intervjuobjektet kan alltså betecknas som en adoptör. Intervjun 

genomfördes onsdag den 6 maj i intervjuobjektets hem i Västerås. 

 

Kvalitet och hållbarhet är två viktiga faktorer för intervjuobjektet, han vill kunna använda 

skjortan en längre tid för att på så sätt kunna spara pengar på det i längden. Två eller tre år är 

den minsta längden han vill att skjortor ska hålla. Den största risken han ser med skjortan är 

om den skulle vara obekväm, alltså kan känslan i materialet påverka köpbeslutet. Design kan 

också vara en riskfaktor; det är viktigt att skjortan är snygg enligt personens egna kriterier. 

Om designen inte är tilltalande utförs inte heller något köp. Kemikalieinnehåll är i dagsläget 

ingen riskfaktor för intervjuobjektet, men ju mer medveten han blir desto mer tror han att det 

kan komma att påverka hans framtida köpbeslut. 

 

Alltför billiga priser kan leda till att intervjuobjektet undviker att köpa plagg eftersom han 

förknippar låga priser med dålig kvalitet. Ett billigt pris på en skjorta anser han är under 500 

kronor. Plagget får inte heller vara för dyrt eftersom det kan leda till ett nekande. Ett dyrt pris 

på en skjorta anser han är över 1 100 kronor, och skjortan bör i så fall erbjuda något utöver 

det vanliga. Ekonomi är oftast inget som påverkar intervjuobjektets köpbeslut när det kommer 

till kläder då han anser att han gärna köper ett fåtal dyra plagg för att få bra kvalitet. 

Funktionsskjortan anser han är ett plagg som kan erbjuda något extra för konsumenter i och 

med dess egenskaper, därför klassificeras det som en dyr skjorta enligt intervjuobjektet. 

Skjortan förväntas då erbjuda god sömnad, fin design och lång hållbarhet. 

 

Känslan på materialet är viktigt för intervjuobjektet och det är något som han alltid prioriterar 

vid köp av skjortor. Funktionsmaterial är något han associerar med gallon, Cordura, tyngre 

vävar, skinn och liknande material. Varumärket är viktigt för honom då föredrar märken han 

känner till och vet kan erbjuda bra kvalitet, men att märkets ska synas för omgivningen är inte 

viktigt. Intervjuobjektet tror att funktionsskjortan skulle kunna leda till att han behöver tvätta 

mer sällan i sin vardag, vilket han ser som en fördel då han inte heller behöver slita på 
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plaggen och köpa nya kläder lika ofta. Han skulle även föredra att skjortan hade en mer 

klassisk design än trendig, men passformen är det absolut viktigaste. 

 

Intervjuobjektet handlar nya klädesplagg när ett behov uppstår, exempelvis att han behöver en 

skjorta. Han väljer då att leta efter skjortan i de butiker han vanligtvis brukar gå till och om 

han hittar en skjorta han finner intressant så testar han den för storlek och passform. Det är 

viktigt för honom att skjortan fyller alla funktioner så som att den kan bäras både instoppad 

eller utanpå, och ha både uppkavlade och nerkavlade ärmar. Om allt stämmer och han anser 

att skjortan ser bra ut så utför han sitt köp. Han ser till att alltid vara fullständigt nöjd eftersom 

han aldrig lämnar tillbaka plagg efter ett köp. Efter köpet känner sig intervjuobjektet nöjd och 

glad och han visar gärna upp plagget för sin flickvän. Ibland kan tankar om ekonomi påverka 

honom negativt eftersom han är student, men han anser ändå att han kan unna sig då han 

sällan köper plagg. På grund av det är han heller inte en person som impulsköper plagg utan 

funderar alltid en extra gång innan han genomför ett köp. 

 

Egenskaper intervjuobjektet värderar högt i material är vatten- och smutsavvisning, då han har 

ett tekniskt intresse för textilier och de funktioner material kan erbjuda. Han är väldigt 

intresserad av att få veta den tekniska lösningen för funktionsmaterialet som är tänkt för 

funktionsskjortan eftersom han vill veta mer om hur man uppnår de här egenskaperna. 

Intervjuobjektet är en person som gärna söker information om vissa plagg, speciellt om det är 

ett dyrt plagg han ska införskaffa. Det är ett exempelvis ett väldigt stort beslut för honom att 

köpa ett par nya kängor, så det kan ta flera månader av informationssökning innan ett köp 

genomförs. När det kommer till skjortor har han vissa varumärken han känner till och är 

bekväm med, vilket underlättar vid köpet av en ny produkt. Han köper främst plagg när hans 

gamla blivit slitna, men köpvanorna kan variera beroende på vilket plagg det gäller. Skjortor 

är exempelvis ett plagg han kan köpa när som om han finner någon som han anser är snygg. 

Han kan även tänka sig att köpa funktionsskjortan innan någon annan i hans omgivning gjort 

det, mycket på grund av att han anser att han har ett intresse för specifikt skjortor. 

Intervjuobjektet gav ytterligare exempel på vilka andra plagg han skulle vilja se 

funktionsmaterialet i, då var jeans högst på listan. Anledningen till det var att det skulle vara 

en fördel på vintern att slippa bli blöt och smutsig av slask. 

 

4.2.3 Intervjuobjekt 3 

 

Intervjuobjekt 3 är en 56-årig man från Jönköpingstrakten. Han har i enkäten svarat att han är 

villig att köpa skjortan och kan därmed betecknas som en adoptör. Intervjun genomfördes 

torsdag den 7 maj 2015 i intervjuobjektets hem i centrala Jönköping. 

 

Miljöperspektivet är en viktig faktor för intervjuobjektet och det är en av de främsta 

anledningarna till varför han är villiga att köpa funktionsskjortan. En annan viktig faktor är 

känslan i materialet, han gillar inte syntetmaterial eftersom han upplever att det lätt känns 

varmt och svettigt mot kroppen. Det är därför viktigt att plagget ventilerar och känns luftigt. 

Kemikalieinnehållet i ett plagg är inte en viktig faktor eftersom intervjuobjektet upplever att 

han inte har nog med kunskap inom det området. När han köper en skjorta så känner han inte 

till hur mycket kemikalier den innehåller, men han menar på att kemikalieinnehållet hade 

påverkat hans köpbeslut om han haft ökad kännedom om det. Ekonomi har en viss påverkan 

på intervjuobjektets köpbeslut då han upplever att det finns en gräns för hur mycket pengar 

han kan tänka sig att lägga på en skjorta. Den gränsen ligger på runt 1 000-1 100 kronor. När 

han köper lite finare plagg så är han villig att gå upp i pris, men när det gäller vardagsplagg 
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och arbetskläder så försöker han hålla ner kostnaderna. Ett billigt pris för en skjorta anser han 

vara runt 350-400 kronor, men han poängterar att man har tur om man kan hitta en skjorta till 

det priset. Det normala priset upplever han är runt 600-800 kronor. En högre funktion på 

plagget gör att han är villig att gå upp i pris, därför kan han tänka sig att betala uppåt 1 000-1 

200 kronor för funktionsskjortan. Men han understryker även att designen är en viktig faktor; 

han måste tycka att skjortan sitter snyggt på. 

 

De material intervjuobjektet associerar med hög kvalité är framförallt tvättad bomull och 

siden, och han köper nästan uteslutande bomullskjortor. Funktionsmaterial associerar han 

främst med syntetmaterial som används till tränings- och fritidskläder. Han drar även 

kopplingen att de materialen är varma att ha på sig. Varumärket är viktigt för honom på så sätt 

att det underlättar själva shoppingen. Intervjuobjektet tycker inte om att handla kläder och han 

upplever därför att det är praktiskt att köpa märken som han sedan tidigare vet har hyfsad 

kvalité och bra passform eftersom det då minskar tiden han behöver lägga på shopping. I 

funktionsskjortan är det minskade behovet av underhåll den egenskap han värderar mest; att 

man genom att inte behöva tvätta skjortan minskar slitaget på plagget men också dess 

påverkan på miljön. Att skjortan håller sig fräscht längre ser han också som mycket praktiskt 

och han tror att det minskade behovet att tvätt skulle underlätta hans vardag. 

 

Vid köp av ett klädesplagg av en helt ny kvalitet eller ett nytt material föredrar 

intervjuobjektet att söka information om plagget via Internet innan han testar det och 

genomför ett köp. Vid köp av den typen av plagg upplever han att det är extra viktigt att han 

har förtroende för återförsäljaren. Generellt söker han dock sällan information om ett plagg 

innan köp eftersom han inte tycker att det rör sig om så mycket pengar att han vill lägga extra 

tid på det. Det händer relativt sällan att intervjuobjektet impulsköper klädesplagg. Det beror 

dels på att han inte handlar så ofta, men den främsta anledningen är att han har svårt att hitta 

skjortor som passar hans kroppsform. Han behöver skjortor med extra lång ärm och han 

upplever att bomullsskjortor tenderar att krympa på längden och i ärmarna. Köpen blir oftast 

planerade eftersom han måste sortera genom många plagg innan han hittar en skjorta som 

passar. När han väl impulsköper ett plagg är det oftast skjortor eller byxor som säljs till 

nedsatt pris. Det kan även vara en viss modell av en skjorta eller byxa som han sedan tidigare 

vet att han trivs med och passar på att köpa eftersom den inte alltid finns till försäljning. På 

grund av att han har svårt att hitta en storlek som passar så är möjligheten att få prova plagget 

innan köp extra viktig. 

 

Den främsta anledningen till att intervjuobjektet köper nya kläder är på grund av behov då 

hans gamla börjar bli slitna. Ibland passar han även på att köpa för att ha i reserv om han 

hittar en viss modell som han vet att han tycker om och den säljs till ett bra pris. Han är inte 

märkesfokuserad och har inte heller något behov av att följa de senaste trenderna. Det 

viktigaste är att han trivs med plagget och tycker det ser bra ut. En annan anledning till köp 

kan vara om han behöver ett finare plagg till en festligare tillställning, men han bryr sig inte 

om ifall det är av ett visst märke. Han ser sig själv som en “efterföljare” snarare än någon som 

skapar eller följer trender. Trots det skulle han kunna köpa funktionsskjortan även om ingen 

annan i hans omgivning gjort det eftersom han menar på att det främst bottnar i huruvida han 

själv upplever att den är praktisk. Det beror även på om skjortan är tänkt att bäras som ett 

vardagsplagg eller för fritidsbruk, så som vandring. Vid den typen av fritidsaktiviteter anser 

han att funktionaliteten är extra viktig eftersom man då har begränsade tvättmöjligheter och 

vill hålla packningen lätt. 
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Utseendet på skjortan är inte viktigt för intervjuobjektet om den ska bäras vid fritidsbruk så 

som fjällvandring och ute i skogen. Det är däremot viktigt om den ska bäras som ett 

vardagsplagg i arbetet och till övriga fritidsaktiviteter. Intervjuobjektet föredrar en modern 

skjorta framför en klassisk. Det finns dock en gräns för hur trendig den får vara framförallt 

färgmässigt; han skulle till exempel aldrig bära en rosa skjorta även om det var trendigt. 

Funktionsmaterialet tror han skulle passa även i byxor och i jackor, framförallt för att man på 

så vis kan förlänga livslängden på den typen av plagg. 

 

4.2.4 Intervjuobjekt 4 

 

Intervjuobjekt 4 är en 28-årig kvinna från Eskilstuna som svarat att hon inte är intresserad av 

att köpa funktionsskjortan, hon kan alltså betecknas som en icke-adoptör. Intervjun 

genomfördes fredag den 8 maj 2015 i intervjuobjektet hem i Eskilstuna. 

 

Utseende, kostnad och passform är tre viktiga faktorer som kan påverka intervjuobjektets 

köpbeslut av ett nytt plagg. I det här fallet såg hon det som tre risker då enkäten endast gav 

information om egenskaperna i funktionsskjortan. Hon såg det även som en risk att det var 

just en skjorta på grund av att hon vanligtvis inte konsumerar skjortor. Den absolut största 

risken ansåg hon var att de egenskaperna som presenterades gav en negativ klang och 

avskräckte henne från att vilja köpa skjortan. När hon hörde om de olika egenskaperna 

skjortan är tänkt att innehålla fick hon associationer till miljöfarliga processer, bland annat 

silverjonbehandlingar. De behandlingar hon reagerade mest negativt på var vattenavvisning 

samt att den kommer att vara antibakteriell. En annan faktor som påverkade hennes beslut att 

inte adoptera funktionsskjortan var att hon tyckte att alla egenskaperna verkade för bra för att 

vara sanna, vilket gjorde henne skeptisk till plagget. 

 

Intervjuobjektet väljer miljömärkningar och ekologiska kläder framför andra plagg om det 

finns som alternativ. Hon anser att kemikalieinnehållet inte påverkar hennes köpbeslut idag, 

men att det främst beror på för lite information. Hon menar att ju mer information hon som 

konsumenten kan få, desto mer kommer det att påverka hennes beslut. Det är dock oftast 

passform och utseende som i slutändan avgör huruvida hon köper ett plagg. Ekonomi är en 

annan faktor som påverkar hennes konsumtion av kläder då hon är student och inte upplever 

att hon har råd att köpa så mycket kläder. Istället prioriterar hon andra saker, så som mat. Hon 

är säker på att hon skulle köpa mer kläder, med bättre hållbarhet och högre kvalitet om hon 

hade en bättre ekonomi. 

 

Huruvida ett klädesplagg är “billigt” eller inte tycker intervjuobjektet avgörs av om det är ett 

prisvärt plagg eller inte. En skjorta skulle kunna kosta 99 kronor, men det anser hon inte är 

billigt om den ändå går sönder efter ett fåtal användningar. Hon anser även att om en skjorta 

ska kosta över 1 000 kronor så måste utseendet verkligen attrahera henne, då spelar inte några 

utstickande egenskaper någon roll. Hon räknar även med att en dyr skjorta förmodligen 

kommer att behöva kemtvättas och anser därför att hon i så fall skulle vara rädd för att 

använda den. Hög kvalitet i skjortor är något intervjuobjekt associerar med naturmaterial, 

framförallt bomull med höga trådantal per kvadratcentimeter. Funktionsmaterial är däremot 

något hon associerar med träningskläder, men hon anser att de börjar lukta illa efter några 

användningar. Varumärket är inget som påverkar hennes köpbeslut av den orsaken att hon 

inte har något förtroende för dagens konfektionsmärken. Funktion och nytta är något hon 

värderar högre än varumärke. Intervjuobjektet anser inte heller att skjortan skulle ge henne 

någon nytta i vardagen förutom att den inte skulle behöva strykas. Även om den inte behöver 
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tvättas lika ofta som en vanlig skjorta så tror hon att konsumenter kommer att tvätta den lika 

mycket ändå eftersom det är så lätt att tvätta idag. 

 

Intervjuobjektet söker aldrig information om klädesplagg innan köp. När det uppstår ett 

behov, oftast när hennes kläder har gått sönder, så beger hon sig till en butik för att leta efter 

ett plagg att ersätta det trasiga med. Hon letar i flera butiker tills hon hittar något som liknar 

det hon söker. Sedan är det väldigt viktigt för henne att prova plagget för att veta att det 

framförallt passar hennes kroppsform och att det är bekvämt. Anser hon att hon kommer ha 

användning av plagget så köper hon det på en gång. Då intervjuobjektet väldigt sällan köper 

kläder så är det inte heller något som hon gör för nöjes skull när det väl sker. Det är oftast en 

akutsituation som uppstår då något gått sönder och hon ser det som ett bekymmer hon gärna 

får ut världen så fort som möjligt. Av den anledningen händer det heller aldrig att hon 

impulsköper plagg. Det kan hända någon gång vartannat år om hon skulle råka hitta ett plagg 

som verkligen passar hennes smak och uppfyller de krav hon nämnt tidigare. Intervjuobjektet 

anser att om funktionsskjortan skulle nå upp till alla hennes krav om passform, utseende, 

bekvämlighet och kemikalieinnehåll så skulle hon kunna köpa den innan någon i hennes 

omgivning hade gjort det. Hon upplever att innovationsgraden i plagg inte är något man pratar 

om i sin omgivning lika mycket som tekniska prylar, så som mobiltelefoner. 

 

Om intervjuobjektet fick välja så skulle hon föredra en klassisk design på skjortan, då hon 

tänker på hållbarheten och att skjortan måste kunna följa med i alla år trots att trenderna i 

samhället förändras kontinuerligt. Utseendet är det absolut viktigaste om det skulle vara en 

dyr skjorta. Skjortor är som sagt inte något hon vanligtvis köper, men hon skulle gärna se 

egenskaperna i en BH istället då hon anser att det skulle underlätta hennes tvättvanor. En BH 

är något hon tycker är mycket mer besvärligt att tvätta och skulle gärna undvika. Andra 

förslag hon gav på alternativa plagg var träningskläder och strumpbyxor. 
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5 Analys 
 

I följande kapitel följer en analys som är baserad på den teoretiska referensramen i ställning 

till det insamlade resultatet.  

 

Enkätundersökningen visar att icke-adoptörerna av funktionsskjortan främst består av kvinnor 

i medelåldern, med en medelklassinkomst. Till skillnad från adoptörerna som består av både 

kvinnor och män, som är betydligt yngre och har en avsevärt lägre hushållsinkomst. 

Intervjuobjektens köpbeteende och deras köpbeslutsprocess har undersökts genom 

intervjuerna för att få en mer djupgående bild av hur en adoptör till skillnad från en icke-

adoptör genomför ett köp och utvärderar en ny produkt. Adoptörer från intervjuerna visar på 

att de följer Kotler och Armstrongs (2012) process mer än de andra processerna. Då det är 

väldigt viktigt för adoptören att prova och utvärdera plagget på plats, få så mycket 

information som möjligt om det, för att sedan kunna genomföra ett köp utan att ångra sig i 

efterhand. Dock stämmer Blackwell et al. (2006) överens med att konsumenterna påverkas av 

faktorer och värderingar i sitt köp, men som Milner och Rostrich (2013) menar så är modellen 

alltför linjär i sitt utformande, och köpbeslutsprocessen sker inte alltid i den ordning som 

modellen beskriver. Dessutom bygger modellen av Blackwell et al. (2006) på ett antagande att 

alla konsumenter har förmågan att göra ett rationellt beslut baserat på utvärdering av olika 

alternativ. 

 

Blackwell et al. (2006) menar att konsumentvärderingar är något som påverkar konsumenters 

köpbeteende, och även för klädesplagg är det viktigt att veta vilka värderingar som påverkar 

konsumentens beslut. Det finns två faktorer som Morganosky (1987) anser påverkar 

köpbeslutet för ett plagg; funktionalitet och estetik. Modegrad är också en av faktorerna 

Morganosky anser påverkar köpbeslutet. Både adoptörer och icke-adoptörer från 

enkätundersökningen kan anses vara funktionsorienterade då de inte värderar modegraden 

högt i ett plagg, de egenskaperna som anses vara viktigast är passform och komfort. När det 

gäller intervjurespondenterna har de gemensamt att de delar åsikter om funktionalitet och 

estetik. Det kan konstateras att ingen av intervjuobjekten är estetikorienterade enligt 

Morganoskys (1987) definition, då ingen av dem förfaller vara trendsättare. Enligt Ma et al. 

(2012) leder en högre inkomst till en mer estetiskt och modeinriktad konsument, vilket inte 

stämmer med intervjuobjekten. Samtliga av intervjuobjekten tycks vara funktionsorienterade 

då de köper färre prisvärda plagg som är mer hållbara vilket inte kunde kopplas till deras 

hushållsinkomst. Morganoskys definition stämmer inte heller överens med resultatet från 

enkätundersökningen då adoptörerna och icke-adoptörerna spenderar lika mycket pengar på 

ett klädesplagg (mellan 200-600 kronor) oavsett vilken hushållsinkomst de har. 

 

Något som även talar emot Ma et al. (2012) är att alla respondenterna till en viss grad bryr sig 

om var plaggen har sitt ursprung, så som varumärke och om de är tillförlitliga. Intervjuobjekt 

1 och intervjuobjekt 2 såg det som en stor risk att köpa ett plagg av ett varumärke de inte 

känner till sedan tidigare eftersom de då inte vet hur god kvalitén är. De här värderingarna 

anser Ma et al. (2012) tillhör den grupp konsumenter som är modeinriktade. Dock ansåg både 

majoriteten av icke-adoptörer och adoptörer från enkäten att det inte är viktigt att känna till 

varumärket när de köper en ny produkt. Enkätrespondenterna är då modeinriktade enligt Ma 

et al. (2012) men eftersom frågan i enkäten inte rörde en konfektionsprodukt kan det inte 

bevisas. Enligt Morganosky (1987) ska funktionsplagg vara något som funktionsorienterade 

konsumenter köper till lägre priser, vilket inte stämmer överens med de priser de intervjuade 

adoptörerna var villiga att betala. De båda ansåg att funktionsskjortan erbjöd funktioner som 
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skapade ett mervärde. Adoptörer från enkätundersökningen ansåg även att funktionsskjortan 

skulle vara mer något mer värd än en vanlig skjorta, vilket också talar emot Morganosky 

(1987). 

 

Intervjuobjekt 1, 2 och 3 ansåg att funktionsskjortan skulle underlätta deras vardag på grund 

av att de inte behöver tvätta lika ofta, vilket också leder till fördelen att plagget inte slits lika 

fort så att de slipper köpa kläder lika ofta. De här fördelarna kan enligt Technology 

Acceptance Model (TAM) ses som yttre motivationsfaktorer då konsumenten anser att 

användandet av en produkt är fritt från ansträngning, även kallat perceived ease of use 

(Watchravesringkan et al. 2010). Enligt TAM så drivs motivationsfaktorerna av interna 

trosuppfattningar, vilket även påverkar en individ att välja en produkt framför en annan. 

 

I enkätundersökningen kunde inget samband dras mellan perceived ease of use och villighet 

till att adoptera funktionsskjortan. Vad gäller intervjuerna ansåg intervjuobjekt 4 att 

funktionsskjortan inte skulle ge henne några fördelar eller underlätta hennes vardag på något 

vis, men hon menade på att det inte var en anledning till att hon nekade till att vilja adoptera 

funktionsskjortan. Det tyder på att TAM inte är fullkomligt relevant i denna studie. Det kan 

även styrkas av att en utav intervjuobjekten ansåg att det funktionsskjortan hade fördelar som 

skulle kunna underlätta hans vardag men var ändå inte villig att adoptera produkten. 

Watchravesringkans studie från 2010 menar på att produkten bör fokusera mer på perceived 

usefulness, att användandet av produkten kommer att underlätta utförandet av vissa uppgifter, 

istället för att göra användandet fritt från ansträngning. Enligt intervjuobjekt 4 så kommer 

funktionsskjortan förmodligen att tvättas lika ofta som andra plagg, även fast den inte behöver 

det, då hon tror att det är en vana för människor eftersom det är så enkelt och billigt att tvätta 

idag. Flera enkätrespondenter lämnade liknande kommentarer i undersökningen, det tyder på 

att användandet av produkten inte kommer bli helt fritt från ansträngning i konsumentens 

ögon vilket kan leda till att funktionsskjortan inte adopteras. Hwangs (2014) teori om 

ytterligare motivationsfaktorer bekräftas genom både enkätundersökningen och intervjuerna. 

Estetik, finansiella risker och att funktionsskjortan överensstämmer med den egna stilen 

ansågs viktiga faktorer för att vilja adoptera funktionsskjortan. Det mest viktiga var att 

egenskaperna i produkten, det vill säga passform och komfort, skulle stämma överens med 

individuella förväntningar på en skjorta. Alla dessa faktorer ses som motivationsfaktorer. 

Enligt Hwang (2014) är motivationsfaktorer även risker som måste undvikas genom att 

tillfredsställa konsumentens behov och genom att justera TAM beroende på produkt och 

sammanhang. 

 

I kapitlet “profil för innovatörer” presenterades en figur som bygger på respondenternas svar 

på fråga 21 i enkäten. Figuren består av en S-kurva baserad på Moores (2007) TALC modell. 

Enligt DeLong (2005) bör adoptionen av en ny produkt ske i samma takt som S-kurvan, vilket 

i stort sett stämde överens med enkätrespondenternas svar bortsett från att gruppen laggards 

var större än i Moores (2007) modell. Det går alltså inte att helt och hållet applicera kurvan på 

alla sorters produkter så som Day (1981) argumenterar för. Då S-kurvan visat sig vara 

användbar i studien för att särskilja adoptörer kan det även vara viktigt att följa Moores 

(2007) rekommendation att rikta in sig på en mindre grupp konsumenter för att gradvis 

attrahera majoriteten. 

 

Resultatet av enkätundersökningen indikerar att adoptörerna är innovators och early adopters i 

större grad än vad icke-adoptörerna är. Enligt Park et al. (2010) kan innovatörer delas upp i 

två huvudgrupper: kognitiva och sensoriska innovatörer. Enkätundersökningen visar att 

Majoriteten av adoptörerna köper kläder på grund av att de tröttnat på sina gamla, vilket enligt 
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Parks et al. (2010) antyder att de är sensoriska innovatörer. Däremot föredrar en klar majoritet 

av adoptörerna en varm jacka framför en snygg, vilket tyder på att de är mer kognitiva. Alltså 

visar de på drag av både sensoriska och kognitiva element och det går inte att urskilja en 

tendens till specifikt någon av de två innovatörstyperna. Ur intervjuerna kan det däremot 

urskiljas att de intervjuobjekt som är adoptörer (intervjuobjekt 2 och 3) båda uppvisar främst 

kognitiva drag. Båda intervjuobjekten utövar en viss grad av informationssökning innan köp, 

de fokuserar på de praktiska fördelarna i en produkt, prioriterar hög kvalité och gör sällan 

impulsköp. Överlag uppvisar de ett mer praktiskt köpbeteende än ett hedonistiskt. 

Intervjuobjekten visar dock på vissa drag av även sensoriska element, så som märkeslojalitet. 

Det styrks av Parks et al. (2010) teori om att individer kan uppvisa en kombination av både 

kognitiva och sensoriska element. Då innovatörerna uppvisar både kognitiva och sensoriska 

element innebär det att en ny innovativ produkt måste tillfredsställa både praktiska och 

hedonistiska behov hos konsumenten. 

 

Enligt Hirunyawipada och Paswan (2006) bör konsumentens personlighetsdrag matchas mot 

någon av innovatörsgrupperna för att klarlägga om produkten bör riktas mot modeinnovatörer 

eller tekniska innovatörer. Enkätundersökningen visar att majoriteten av innovatörerna köper 

kläder för att de tröttnat på sina gamla, vilket skulle kunna tyda på att de är modeinnovatörer. 

Dock är det endast en mycket liten del av dem som köper kläder för att följa de senaste 

trenderna. Det faktum att en majoritet av innovatörerna skulle välja den varma jackan framför 

den snygga talar emot att de skulle vara modeinnovatörer. Det styrks ytterligare av att 

trendgraden anses vara den minst viktiga egenskapen i en skjorta eller blus. Utifrån resultaten 

från enkätundersökning anses därför majoriteten av innovatörerna vara tekniska innovatörer. 

Det bekräftas ytterligare av resultatet från intervjuerna Framförallt intervjuobjekt 2 uppger att 

han har ett tekniskt intresse och framhäver att funktionaliteten i ett plagg är viktig, och 

intervjuobjekt 3 uppger att han är villig att betala mer för funktionsskjortan än för en vanlig 

skjorta på grund av plaggets praktiska egenskaper. Det går inte att dra några större slutsatser 

av resultatet av enbart två intervjuer, men intervjuerna ger ändå belägg för det resultat som 

påvisats genom enkätundersökningen. 

 

Utöver de tidigare nämnda riskfaktorerna visar studien även på att produktens utseende och 

design är avgörande för huruvida produkten adopteras eller ej, och enligt DeLong (2005) bör 

produkten matcha konsumentens personliga stil för att den ska adopteras. Kemikalieinnehåll 

har inte visats vara någon risk utifrån resultatet av både enkätundersökningen och 

intervjuerna. Flera av respondenterna uppger dock att kemikalieinnehållet skulle påverka 

deras köpbeslut om de haft mer kunskap inom området. Kemikalieinnehåll kan därmed ses 

som en möjlig framtida riskfaktor. Utifrån kommentarerna i enkätundersökningen och 

intervjuerna framgår det tydligt att syntetmaterial är negativt associerat för en betydenade del 

av de svarande. Därmed kan materialval anses vara en mycket stor riskfaktor. Icke-

adoptörerna såg inga fördelar med funktionerna i funktionsskjortan i varken enkäter eller 

intervjuer, dock var faktumet att den var strykfri den som var mest intressant för de här 

personerna. Trots att enkäten inte tog upp ämnet miljö, var det många som reagerade på 

kombinationen av funktionerna och associerades dem med kemikalier och miljörisker. 

 

Utöver riskfaktorerna finns även faktorer som kan ses som positiva för köpbeslutsprocessen 

för konsumenten. Utav de funktionerna som funktionsskjortan innehåller så ansåg adoptörerna 

i enkätundersökningen att smutsavvisning samt att den är strykfri ger skjortan ett mervärde. 

Adoptörer från intervjuerna ansåg att alla funktionerna var intressanta, men att 

smutsavvisning och den antibakteriella funktionen var mest tilltalande. 
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6 Diskussion 
 

I följande kapitel följer en diskussion som baseras på analysen. Diskussionen går djupare in 

på vad författarna till studien anser sig kunna utläsa från analysen.  

 

Enkätundersökningen och intervjuerna har båda visat på att det inte finns något samband 

mellan varken kön eller inkomst när det kommer till att adoptera vare sig nya produkter eller 

funktionsskjortan specifikt. Inte heller hushållsinkomsten påverkar huruvida respondenterna 

är redo att ta emot en innovativ produkt eller ej. Funktionsskjortan bör dock inte riktas mot 

kvinnor med familj i medelåldern då den gruppen består till största del av laggards, skjortan 

bör istället riktas mot yngre personer som antingen studerar eller arbetar. Passform, komfort 

och design är de tre absolut viktigaste faktorerna som påverkar om konsumenten kommer att 

adoptera funktionsskjortan eller ej. Majoriteten av de som adopterar funktionsskjortan 

kommer att göra det efter att den har blivit kommersiell. Det gick dock inte att finna något 

samband mellan huruvida personerna hade ett intresse för kläder sedan tidigare och om de då 

var mer villiga att adoptera funktionsskjortan. 

 

Köpbeslutsprocessen för adoptörer av nya innovationer inom konfektion tyder på att 

konsumenten främst letar kläder när ett behov uppstår, för att sedan utvärdera och prova 

plagget på plats för att säkerställa huruvida ett köp kommet att utföras eller inte. Det är sällan 

som plagget utvärderas och returneras efter att ett köp har utförts, därför är det viktigt att 

konsumentens egna värderingar om passform, komfort och design matchar plagget i fråga. 

Konsumenters personliga värderingar har alltså en övervägande påverkan på köpbeslutet. Alla 

värderingar kan ses som såväl risker som positiva faktorer beroende på hur bra produkten i 

fråga matchar konsumentens personliga stil och värderingar. Det finns inga tydliga skillnader 

mellan köpbeslutsprocessen för en adoptör och en icke-adoptör då processen kan se 

annorlunda ut mellan produktkategorier och är beroende av konsumenters individuella 

värderingar. Det går även att utesluta att majoriteten av respondenterna skulle vara 

modeorienterade, större delen har tendenser av att vara funktionsorienterade baserat på 

värderingar och köpbeteende. Dock är det vissa faktorer, så som att funktionsorienterade 

söker sig till billigare funktionsplagg, som inte stämmer med definitionen utifrån teorin. 

 

För att konsumenten ska vara intresserad av att köpa en ny produkt så bör den erbjuda 

perceived usefulness och underlätta utförandet av vissa uppgifter. Enligt adoptörerna gör 

funktionsskjortan det då den får en längre livslängd på grund av att den tvättas mindre. Enligt 

icke-adopörerna är skjortans egenskaper inte tillräckliga för att underlätta vardagen. Återigen 

så är faktorerna passform, komfort och design viktiga för att kunna få konsumenter att 

överväga en adoption. Modellen TAM kan därför vara användbar, men är inte tillförlitlig i 

den här studien. Det gäller även TALC modellen. Båda modellerna går att applicera på den 

här studien om de justeras efter produktgrupp och sammanhang. Det går inte att dra generella 

slutsatser så länge funktionsskjortan endast klassificeras som en ny innovativ produkt på 

marknaden då riskfaktorer och konsumentvärderingar varierar mellan olika produktkategorier. 

Modellerna kan vara missvisande, men placeringen av respondenterna i S-kurvan anses som 

givande då den pekat ut vilka individer som anses kunna köpa innovativa produkter före 

andra. De är mer kognitiva och drivs av praktiska behov. De har till viss del tendenser av att 

även vara sensoriska, men är överlag mer tekniskt driva och kan därför falla in under gruppen 

tekniska innovatörer. 
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För att en individ då ska välja att adoptera en ny produkt krävs, som tidigare nämnt, att 

produkten måste tillfredsställa både praktiska och hedonistiska behov. Faktorer som 

märkeslojalitet och att ge information om kemikalieinnehåll är något som utmärker sig just i 

den här studien om funktionsskjortan. De kan klassificeras som negativa faktorer under 

konsumentens hedonistiska behov då de påverkar konsumentens känslor kring företag, miljö 

och hållbarhet. Dock ses varken kemikalieinnehåll eller varumärken som något som hindrar 

konsumenten från ett köp, men det kan däremot vara en avgörande faktor när det kommer till 

tillförlitlighet. Om tillförlitligheten är hög finns en mindre risk för att konsumenten nekar 

till produkten. En annan faktor som påverkas av att konsumenten är mer hedonistiskt lagd är 

val av material då syntetmaterial visade sig ha en negativ association. Genom att ge 

konsumenten mer kunskap om områden som behandlingar av material, materialval och 

information om företaget som tillverkar produkten kan en ny innovativ produkt lättare tas 

emot. Ju mer information konsumenten har, desto lättare blir det att motivera personen till en 

adoption. 
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7 Slutsats 
 

Syftet med studien var att ta reda på vilka faktorer och risker som påverkar köpbeslutet för en 

konsument gällande en ny innovativ produkt. Studien har visat att det kan finnas ett intresse 

för nya innovativa produkter på den svenska marknaden och att det även kan finnas ett 

intresse för funktionsskjortan. 

 

Vilka faktorer bidrar till att konsumenter accepterar nya innovativa produkter? 

Studien har pekat på att det främst är innovatörer och early adopters som är mottagliga för nya 

innovationer. I den här studien kännetecknas de här individerna av att de är tekniska 

innovatörer som är främst funktionsorienterade. De är kognitiva, praktiska personer med vissa 

sensoriska drag när det gäller varumärken och miljöfrågor. För specifikt funktionsskjortan är 

faktorerna passform, komfort och design de som bör stämma överens med personens 

individuella värderingar och stil. Utöver dem så är funktionerna smutsavvisning, strykfrihet 

och antibakteriella funktioner de som ger mervärde till en ny konfektionsprodukt. Det 

viktigaste för ett företag är att främst fokusera på att innovators och early adopters adopterar 

produkten, då de nästkommande konsumentgrupperna lättare adopterar nya produkter när 

andra i deras omgivning gjort det. 

 

Vilka risker bidrar till att konsumenter inte accepterar nya innovativa produkter? 

Den största risken funktionsskjortan möter i studien är bristen på tillförlitlighet gällande 

varumärke och miljöaspekter. För att få möjlighet att även locka icke-adoptörer bör de 

riskerna adresseras. Funktionerna i skjortan är faktorerna som ligger bakom bristen på 

tillförlitlighet. Studien visar att konsumenter uppskattar mer information om en produkt när 

det är många nya egenskaper som är okända för konsumenten. Den visar även att alla faktorer 

som bidrar till en adoption även kan klassas som risker om de inte lever upp till konsumentens 

värderingar och förväntningar på produkten. Priset på produkten kan ses som en sådan risk då 

individuella värderingar styr huruvida konsumenten kommer att se en produkt som prisvärd 

eller inte. 

 

Det har visat sig vara svårt att jämföra nya produkter generellt med nya produkter inom 

konfektionsbranschen då produktgrupper tas emot väldigt olika beroende på konsumentens 

individuella värderingar och intressen. 

 

7.1 Framtida studier 

 

Den här studien har haft vissa begränsningar, därför kan framtida studier undersöka mer 

djupgående om det finns ett intresse för innovativa produkter på den svenska marknaden och 

om det med större säkerhet finns ett intresse för funktionsskjortan. I just den här studien har 

det funnits ett fokus på specifikt en skjorta. Det finns dock möjlighet att implementera 

funktionsmaterialet i andra klädesplagg. Intervjuobjekten gav förslag på vilka plagg de skulle 

kunna tänkas se materialet i; BH, jeans, friluftskläder, kavajer, sportplagg och byxor. 

Framtida studier kan undersöka huruvida konsumenter är villiga att adoptera 

funktionsmaterial i andra typer av produkter, så som de ovan nämnda. 

 

Framtida studier kan även undersöka hur valet av återförsäljare påverkar konsumenten. Det 

har i den här studien visat sig att varumärket påverkar köpbeteende för vissa konsumenter, 

därför kan det finnas mer information att hämta om var produkten bör säljas och av vem. 
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Bilaga 1. Enkätundersökning 
 

Fråga 1. Är du: Man eller Kvinna 

Genom att fråga efter kön kan respondenternas svar jämföras för att se om det finns någon 

skillnad mellan könens köpbeslutsprocesser och värderingar. Alla frågeställningarna kan 

undersökas för att se om det finns några könsskillnader. 
 

Fråga 2. Hur gammal är du? 

Även ålder är en faktor som kan visa om det finns några skillnader och mönster när det 

kommer till åldersskillnader och konsumentköpbeteende. 
 

Fråga 3. Vilken stad bor du i? 

Då snöbollseffekten har använts när enkäterna skickats ut är det intressant att se om enkäten 

har fått någon geografisk spridning. Ju större spridning, desto mer representativ kan den bli 

för den svenska konsumenten. 
 

Fråga 4. Civilstånd 

Familjeförhållanden är en faktor som kan påverka konsumentens resurser och livsstil 

(Blackwell et al., 2006), därför även personens informationssökning som är en del av 

köpbeslutsprocessen. 
 

Fråga 5. Har du barn? 

Även frågan om barn rör faktorer som konsumentens resurser och livsstil. 
 

Fråga 6. Om ja, hur många barn har du? 

Frågan om exakt antal barn berör även deras resurser och livsstil. 
 

Fråga 7. Vad har du för sysselsättning? 

Huruvida respondenten studerar, arbetar eller är arbetslös kan ha en påverkan på ekonomin 

och därför även köpbeslut. Genom denna fråga ökar även information om respondentens 

livsstil. 
 

Fråga 8. Vad är ditt hushålls ungefärliga inkomst per månad (efter skatt)? 

För att se om respondentens ekonomi påverkar hur ofta denne köper kläder, hur mycket 

pengar den då väljer att spendera på kläder kan slutsatser dras om livsstil och om personen i 

fråga har ett intresse för kläder eller om den är mer lagd åt det praktiska hållet. 
 

Fråga 9. Vilka är dina största fritidsintressen? (Välj max 3) 

10 val om fritidsintressen fanns att välja mellan, även ett kommentarsfält om respondenten 

ansåg att den är intresserad av något utöver de nämnda områdena. Dessa ger ytterligare insikt 

i livsstilen konsumenten har. 
 

Fråga 10. Hur många klädesplagg köper du till dig själv varje månad uppskattningsvis? 

Som tidigare nämnt kan antalet kläder som köps per månad jämföras med hushållets 

nettoinkomst per månad, för att dra slutsatser om huruvida konsumenten är intresserad av 

kläder eller ej. Vilket i sin tur kan jämföras med om de är villiga att köpa funktionsskjortan 

eller ej och om det då påverkas av ekonomi. Det finns en brist i frågan, då konsumenten 

nödvändigtvis inte behöver vara ointresserad av kläder bara för att den köper få plagg. 
 

Fråga. 11 Vilken är den främsta anledningen till att du köper kläder till dig själv? 
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I denna fråga undersöks tendenser bland respondenterna som antingen lutar mot ett mer 

hedonistiskt köpbeteende eller praktiskt köpbeteende.  

 
 

Fråga 12. Om det är kallt ute och du var tvungen att välja mellan en varm jacka och en 

snygg jacka, vilken skulle du då köpa? 
Även i denna fråga undersöks hedonistiska och praktiska tendenser bland respondenterna. 
 

Fråga 13. Hur viktigt anser du att följande egenskaper är i en skjorta/blus? 

Sex olika egenskaper ges som förslag för att ta reda på konsumentens värderingar kring 

specifika egenskaper i en skjorta/blus. 
 

Fråga 14. Rangordna hur viktiga du anser att följande egenskaper är i en skjorta/blus (1 

är den mest viktiga, 5 är den minst viktiga) 

Baserat på tidigare vetenskapliga artiklar har egenskaper valts ut som anses påverka 

konsumenters köpbeteende gällande köp av kläder. Genom att rangordna egenskaperna kan 

det utläsas vilka egenskaper som främst påverkar konsumentens adoption av produkten. 
 

Fråga 15. Jag är medveten om vilka kemikalier som finns i en skjorta. 

Kemikalieinnehåll är en egenskap som anses som en riskfaktor i denna studie, något som kan 

påverka adoptionen av en produkt. Därför undersöks det om konsumenten först och främst är 

medveten om risken med kemikalier i kläder. 
 

Fråga 16. Har du någonsin valt att inte köpa ett plagg på grund av att plagget innehöll 

kemikalier? Motivera gärna varför/varför inte. 

Om konsumenten är medveten om kemikalier i plagg är det viktigt att ta reda på om det är en 

riskfaktor eller ej enligt konsumenten angående ett köpbeslut. 
 

Fråga 17. Är det viktigt för dig att en skjorta/blus är tillverkad i naturmaterial (t.ex. 

bomull)? Motivera gärna varför/varför inte. 

Genom att ta reda på om naturmaterial är viktigt eller ej för konsumenten undersöks det om 

konstfibrer kan ses som en riskfaktor eller ej. 
 

Fråga 18. Hur mycket pengar lägger du vanligtvis på en skjorta/blus i 100 % bomull? 

Ekonomi är en av faktorerna som påverkar köpbeslutsprocessen. Genom att ta reda på hur 

mycket konsumenten vanligtvis spenderar på en skjorta kan det utläsas vad som skulle kunna 

vara ett väsentligt pris för den innovativa produkten och undvika risken med ekonomi. 
 

Fråga 19. Är du villig att betala extra för ett plagg som du slipper tvätta lika ofta? 

Motivera gärna varför/varför inte. 

I tidigare forskning om nya innovativa produkter talas det om att produkten bör erbjuda en ny 

funktion eller ett hjälpmedel för konsumenten. Något som skulle kunna underlätta vardagen är 

egenskapen att inte behöva tvätta lika ofta, därför undersöks det om egenskapen skulle vara 

positiv för konsumenten. 
 

Fråga 20. Om du ska köpa en ny produkt som inte funnits tidigare på marknaden, är 

det då viktigt att du känner till varumärket sedan innan? 

För att kunna klassificera respondenten som sensorisk eller kognitiv innovatör är det viktigt 

att känna till hur denne förhåller sig till varumärken vid köp av klädesplagg. 
 

Fråga 21. Om en ny “cool” produkt kommer ut på marknaden, är du då personen som 

oftast: 
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För att klassificera in respondenten i adoptionscykeln och kunna differentiera respondenterna 

till de grupper som tas upp i den teoretiska referensramen. 
 

Fråga 22. Skulle du vara intresserad att köpa denna skjorta/blus? Skjortan/blusen är 

smutsavvisande, vattenavvisande, strykfri och antibakteriell. Den behöver inte tvättas 

lika ofta som vanliga plagg tack vare dessa egenskaper. Du behöver inte oroa dig för att 

svettas i då den inte tar åt sig svettlukten. 

För att få en översikt om det finns det någon möjlighet till adoption av den nämnda produkten. 
 

Fråga 23. Hur mycket skulle du vara villig att betala för en skjorta/blus som innehar 

alla de ovan nämnda egenskaperna? 

Om det finns en möjlighet till adoption, till vilket pris skulle produkten adopteras i så fall. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Personliga faktafrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken stad bor du i? 

 

Risker/Faktorer 

3. Hur kommer det sig att du i enkäten kryssade i att du är/inte är villig att köpa 

funktionsskjortan? 

4. Vad skulle kunna påverka dig till att vilja/inte vilja köpa denna skjorta? 

5. Upplever du att kemikalieinnehållet i ett plagg påverkar ditt köpbeslut? Motivera 

varför/varför inte. 

6. Upplever du att din ekonomi påverkar vilka kläder du köper? I så fall, hur? 

7. Vad anser du är ett billigt pris för en skjorta? 

8. Vad anser du är ett dyrt pris för en skjorta? 

9. I enkäten svarade du att du är villig att betala X kr för skjortan, hur kom du fram till det 

priset? Hur kommer det sig att du anser att funktionsskjortan är mer/mindre värd än en vanlig 

skjorta? 

 

Konsumentvärderingar 

10. Finns det något/några specifika material i skjortor som du förknippar med hög kvalitet? 

11. Vilket/vilka material associerar du funktionsmaterial med? 

12. Är det viktigt för dig att du känner till varumärket du köper dina kläder ifrån? 

Varför/varför inte? 

13. Vad var det som du fann intressant med skjortan? 

14. Tror du att den här skjortan skulle kunna underlätta din vardag på något vis? 

 

Köpbeslutsprocessen 

15. Om du skulle köpa den här skjortan i butik, hur går du då tillväga innan du utför själva 

köpet? 

 

TALC/TAM - produktlivscykeln (Hedonistiska/Praktiska) 

16. Beskriv hur du känner precis efter att du har genomfört ett köp av ett plagg. 

17. Händer det ofta eller sällan att du impulsköper plagg? 

18. Av vilken anledning gör du/gör du inte det? 

19. Vilka typer av plagg impuls-köper du i så fall? 

20. Vad är det generellt sett för prisklass på plaggen du impuls köper? 

21. Är det viktigt för dig att få testa ett plagg innan du köper det? Varför/varför inte? 

22. Brukar du söka information om ett plagg innan du köper det? 

- Om ja, hur gör du då? 

- Om nej, varför inte? 

23. I enkäten svarade du att du köper kläder främst pga. “ …”.  Vänligen utveckla varför du 

svarade så. 

24. Finns det fler anledningar till att du köper kläder? 

25. Skulle du kunna köpa den här skjortan innan någon i din omgivning gjort det? 

Varför/varför inte? 

 

Teknisk/Modeinnovatör 

26. Är det viktigt för dig hur skjortan ser ut? Varför/varför inte? 
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27. Om du fick välja, skulle du hellre vilja att skjortan hade en klassisk design eller en mer 

trendig design? Varför? 

 

Slutligen 

28. Finns det några andra sorters plagg du hellre skulle vilja se dessa egenskaper i? 

Varför/Varför inte? 

39. Om ja, varför just i de här plaggen? 
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