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Sammanfattning 
Studiens syfte är att identifiera kundattityder bland genusmedvetna millennials i avsikt att            

fastställa hur fysiska servicelandskap med unisexkoncept bör utformas. Utifrån denna          

information formuleras rekommendationer samt tillhörande modell för företag som ämnar          

integrera det könsneutrala konceptet i sin butiksprofilering.  

 

Studien kommer att behandla teorier utifrån kön, genus och unisex, begreppet           

konsumentbeteende med fokus på attityder, samt fysiska servicelandskap. Studiens metod är           

av kvantitativ karaktär och det empiriska materialet utgörs av en enkätundersökning med            

deskriptiv analys. Totalt inkom 312 svar från undersökningens respondenter varav 259 svar            

ansågs relevanta för studiens ändamål baserat på det etablerade åldersspannet för millennials,            

vilket i denna studie är konsumenter födda 1980-2000. Valet av millennials som            

undersökningsobjekt är grundat i att tidigare undersökningar har funnit att millennials är en             

genusmedveten kundgrupp, vilket innebär att de ställer sig kritiska till den traditionella och             

stereotypa könssegregeringen.  

 

Denna studie kan verka som praktisk grund för företag samt teoretisk grund för forskare till               

fortsatta studier då den genomgångna teorin samt empiriska datan indikerar på att            

kundsegmentet genusmedvetna millennials har ett intresse för en bredare implementering av           

unisexkoncept hos företag i klädbranschen. Studien bidrar med underlag till ett ämne väl värt              

vidare forskning då flertalet tendenser tyder på en förändring i antågande, där millennials är              

en betydande del av denna strukturförändring i samhället. För att inte förlora framtidens             

kunder behöver företag skapa sig en förståelse för unisexkonceptets kärna och inse att det inte               

handlar om att begränsa, utan att öppna upp design. Att göra allt tillåtet för alla. 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: Attityder, Butiksmiljö, Design, Exponering, Företagsprofilering, Genus,       

Genusneutral, Konsumentbeteende, Kön, Könssegregering, Klädbranschen, Millennials,      

Målinriktad marknadsföring, Servicelandskap, Unisex 
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Summary 
The purpose of this study is to identify customer attitudes among gender conscious             

Millennials to establish how physical service landscapes with a gender-neutral concept should            

be customized. Based on this information recommendations are formulated, accompanied by a            

model for businesses who intend to integrate a gender neutral concept with their business              

profiles. 

 

This study will present theories regarding sex, gender and the gender-neutral concept, the             

consumer behaviour concept with a main focus on attitudes, as well as the physical              

servicescape. The methodology used in this study is of a quantitative character and the              

empirical material constitutes of a survey with a descriptive analysis. A total of 312 answers               

were submitted by the respondents of which 259 answers were relevant for the purpose of the                

study based on the established age range for Millennials; which in this study is consumers               

born 1980-2000. The choice of Millennials as the object of interest is based on previous               

research which has found that Millennials are a gender-sensitive generation, which means that             

they have a critical view on traditional and stereotypical gender segregation.  

 

This study can act as a physical base for companies and a theoretical base for researchers to                 

further study the subject since the theory and empirical data indicates that the customer              

segment gender conscious Millennials have an interest of further implementation of the            

gender-neutral concept in companies in the clothing business. This study contributes with a             

foundation to a subject well worth further research since a multitude of tendencies indicates              

that a change is coming, where Millennials are a significant part of this structural change in                

society. So as not to lose the future customers, companies need to create an understanding for                

the core of the gender-neutral concept and realize that it’s not about limiting, but to open up                 

design. To make everything allowed for everyone. 

___________________________________________________________________________ 

 

Keywords: Advertising, Attitudes, Brand image, Clothes, Communication, Corporate 

identity, Gender, Gender-neutral, Gender segregation, Millennials, Nongender, Service 

landscape, Servicescape, Sex, Target marketing  
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1. Inledning  
I detta kapitel presenteras förklaringar av begreppen mode, konsumentgruppen millennials          

och dess attityder samt klädbranschens utveckling. Bakgrunden följs av en problemdiskussion           

rörande en kommande reform för att företag ska kunna nå en mer medveten målgrupp. Även               

problemformulering, syfte och avgränsningar samt arbetets disposition presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 

Under lång tid har kläder varit uppdelade efter kön, vilket emellertid började att ifrågasättas i               

slutet av 60-, men framförallt under 70-talet (Paoletti, 2015; Serrander, 2016). Rörelsen fick             

dock ett starkt bakslag och i mitten av 80-talet hade modet återgått till den starka               

könssegregeringen, de könsneutrala plaggen blev ett minne blott (Paoletti, 2015). I dagens            

individualistiska samhälle är ämnet återigen omdebatterat och ett centralt begrepp är genus,            

vilket beskriver det sociala och kulturella könet; alltså definitionen av manliga och kvinnliga             

beteenden (NE, 2019a). Med grund i detta begrepp har modeindustrin designat kläder som             

kommit att benämnas som unisex och denna gång har världens stora modehus anammat             

konceptet, det har blivit high fashion (González, 2017; Reed, 2017). Begreppen unisex och             

unisexmode avser de produkter och klädesplagg som kan användas av alla människor, oavsett             

könstillhörighet (NE, 2019b; NE, 2019c; Salter, 2015). Några varumärken som redan etablerat            

detta koncept är Acne (Acne.se, 2019), COS (Connolly, 2016), ELISE (RFSU, 2018), House             

of Dagmar (Hüll, 2017), HOPE (Strömquist, 2017), & Other Stories (Garcia, 2015), Weekday             

(Regell, 2013) och Åhléns (Segerson, 2016), med flera. Till skillnad från 70-talets första våg              

av könsneutralt mode har dagens samhälle tagit till sig konceptet på ett mer naturligt sätt               

(Paoletti, 2015). Modeindustrin fokuserar på individerna varpå den könssegregering som          

länge varit befäst börjar bli allt mer utsuddad (Salter, 2015). Designers tillåts idag att utforska               

och skapa nya siluetter och stilar utifrån en mycket mer inkluderande och tillåtande norm              

(Ekström, Ottosson & Parment, 2017; Salter, 2015).  

 

Unisexmodets andra våg i modern tid har fått starkare fäste i generationen millennials då              

deras attityder naturligt samklingar med konceptets kärna, där fokus ligger på individen och             

människan (González, 2017; Reed, 2017). Åren som ramar in millennials, även benämnd som             

generation Y, varierar beroende på upphovskälla men tenderar att ligga mellan 1980-2000            
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(Drucker Mann, 2015; Ernst & Young LLP, 2015; Farrington, 2019; NE, 2019d; Risman,             

2018; Serafino, 2018). Begreppet attityd beskriver den bestämda inställning som en individ            

har i förhållande till vissa personer eller företeelser (NE, 2019e). Undersökningar har funnit             

att millennials är en genusmedveten kundgrupp, vilket innebär att de ställer sig kritiska till den               

traditionella och stereotypa könssegregeringen (Goodman, 2017; Wong, 2016).        

Konsumentgruppen utgör även ett stort segment av den svenska konsumentmarknaden med           

nästan 3 miljoner människor, vilket utgör närmare 30% av den svenska befolkningen            

(Leadric, 2017). De väljer att främja individualism och personlighet genom att söka sig till              

mer unika, könlösa och intressanta varumärken (Reed, 2017). Millennials är mer intresserade            

av att skapa sin egna personliga stil vilket gör att de inte har en lika stark lojalitet till                  

varumärket i sig (Mincer, 2014). För kundgruppen är länken mellan plaggen de bär och den               

egna identiteten mycket stark (Davis, 1994; González & Bovone, 2007; Taylor, 2019), det             

handlar om att bära egenhändigt valda plagg bortom samhällets normer och riktlinjer (Salter,             

2015; Taylor, 2019).  

 

Marknaden står inför ett stundande paradigmskifte. Konceptet kring unisex bör implementeras           

i modeföretagens strukturer för att dessa ska hålla sig uppdaterade utifrån rådande och allt              

mer vedertagna samhälleliga normer. Detta för att inte förlora morgondagens kunder           

(González, 2017; Strömquist, 2017).  

 

1.2 Problemdiskussion  

I dagens förhållandevis jämställda och progressiva samhälle har emellertid modebranschen          

fortfarande en stor könssegregering, i vilken en segmentering av klädmarknaden utifrån           

könstillhörighet länge har varit normen (Chrisman-Campbell, 2015; González, 2017; Paoletti,          

2015; Petersson McIntyre, 2010). Utifrån denna mer traditionella uppdelning har det, ur            

generationen millennials, vuxit fram en stark motreaktion i form av unisexkläder som            

designas för människan och inte för könet (Chrisman-Campbell, 2015; Paoletti, 2015;           

Petersson McIntyre, 2010). Millennials attityder skiljer sig från tidigare generationer i bland            

annat deras inkluderande och fördomsfria inställning till sin omgivning (Brown, 2015; Farris,            

Chong & Danning, 2002; González, 2017; Hoyt & McGrath, 2019). På grund av detta är               

konsumentgruppen bland de mer framträdande genusneutrala förespråkarna, och därmed de          

som främst attraheras av unisexkonceptet då de inte vill bli placerade i stereotypa fack              
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(Brown, 2015; JWT Intelligence, 2016; Muratoglu, 2014; Reed, 2017; Rudd & Mintel Group,             

2017). Millennials är väl medvetna om sina attityder och värderingar, och då de vuxit upp               

med reklamens ständiga påverkan genomskådar de lättare dagens marknadsföringsstrukturer         

och säljknep (Brown, 2015; Bush, Martin & Bush, 2004; Mincer, 2014; Schmitt, 2008).             

Denna konsumentgrupp vill använda kläder för att hitta sig själva och utforska sin identitet              

(Brown, 2015; Davis 1994; Gonzáles & Bovone 2007; Mincer, 2014; Pike, 2015; Twenge &              

Campbell, 2008), snarare än att följa snabbt växlande trender (Brown, 2015; Mincer, 2014).             

Plaggen som efterfrågas ska enligt konsumentgruppen vara komfortabla, minimalistiska,         

etiskt producerade samt neutrala i förhållande till vad som anses vara typiskt feminint och              

maskulint. Då kläder är ett sätt för människor att uttrycka sin personlighet och sina åsikter,               

kan det bli en konflikt när fokus dras mellan politiska ståndpunkter och god kvalitet och               

funktion (Reed, 2017; Taylor, 2019).  

Den traditionella uppdelningen av dam- och herrmode påtalar olikheterna mellan könen vilket            

resulterar i att fokus hamnar på de särskiljande egenskaperna istället för de gemensamma,             

något som unisexmodet ämnar motverka (González, 2017). Dock utgår mycket av dagens            

neutrala design från den manliga normen, där feminint kodade plagg helt avskrivs, vilket             

också är begränsande och viktigt att uppmärksamma för att kunna sträva efter ett så              

könsneutralt koncept som möjligt (Chrisman-Campbell, 2015; Paoletti, 2015; Petersson         

McIntyre, 2010). Genom att tänka nydanande och annorlunda vid utformningen av design            

påbörjas en föränderlig process som gör att marknaden blir mer inkluderande (Petersson            

McIntyre, 2010; Reed, 2017). 

För att kunna göra genusmedvetna koncept mer försvarbara och begripliga samt mindre            

kontroversiella behöver diskursen gällande kundernas behov, önskemål och attityder         

uppmärksammas, detta för att produkterna förbättras vid integrering av många människor med            

olika preferenser (González, 2017; Petersson McIntyre, 2010). När konsumenter blir allt mer            

medvetna krävs det att marknaden följer de nya förändringarna som sker i samhällets             

strukturer och i de tillhörande sociala konstruktionerna, alltså vad det innebär att vara             

kvinnliga och manliga konsumenter (González, 2017; Ivy & Backlund, 1994; Petersson           

McIntyre, 2010; Rudd & Mintel Group Ltd, 2017). Både konsumenter och företag kan             

uppleva svårigheter när såväl marknadsföring som butikskommunikation måste anpassas för          
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att bemöta den berörda målgruppen (González, 2017; JWT Intelligence, 2016; Muratoglu,           

2014; Reed, 2017; Rosenbaum, 2011; Rudd & Mintel Group Ltd, 2017). De konsumenter som              

inte styrs av de traditionella könsnormerna i sina klädval kan finna svårigheter i att orientera               

sig och även känna tillhörighet i servicelandskap indelat i dam- och herravdelningar            

(González, 2017; Rosenbaum, 2011). Genom utveckling av servicelandskap som är          

inkännande till nydanande trender samt inkluderande och välkomnande för olika sorters           

människor kan företag nå ut till en bredare kundkrets (González, 2017; Bitner, 1992; Rytting,              

2011). Att utforma ett könsneutralt servicelandskap är en omfattande reform, men för att inte              

gå miste om framtidens kunder är det en nödvändig reformering (Reed, 2017).  

Attitydförändringen rörande genus och unisexkonceptet kommer sannolikt inte att avstanna          

vid millennials då studier påvisar att social påverkan från familj, vänner och samhälle tenderar              

att föra vidare starka värderingar. På så vis blir detta beteendemönster en naturlig och              

självklar del av uppväxten hos kommande generationer (Bem, 1993; Eagly, 1987; Eagly,            

Wood & Diekman, 2016; Johansson, 2007; Wood & Fixmer-Oraiz, 2018). Ett ytterligare            

incitament för konceptets beständighet går att finna i organisationen World Federation of            

Advertisers riktlinjer i hur företag bör utforma sin marknadsföring för att undvika            

generalisering och istället ha en framåtsträvande porträttering av kön (WFA, 2017). Detta            

medför att företag kommer att behöva hänge sig till den utveckling marknaden står inför.              

Företag kommer att behöva anpassa och utveckla sin marknadsföring gällande allt från            

reklam, skyltning och exponering till utformning av servicelandskap (González, 2017;          

Mincer, 2014; Reed, 2017) för att nå ut till en mer genusmedveten och individualiserad              

generation (JWT Intelligence, 2016; Muratoglu, 2014; Reed, 2017; Rosenbaum, 2011; Rudd           

& Mintel Group Ltd, 2017; Taylor, 2019).  

 

1.3 Problemformulering  

● Vilka attityder har genusmedvetna millennials till unisexkoncept och fysiska         

servicelandskap? 

● Hur kan företag med hjälp av dessa attityder utforma ett fysiskt servicelandskap, med             

inriktning mot unisex, för att attrahera den berörda målgruppen? 
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1.4 Syfte 

Arbetets syfte är att identifiera kundattityder bland genusmedvetna millennials i avsikt att            

fastställa hur fysiska servicelandskap med unisexkoncept bör utformas. Utifrån denna          

information formuleras rekommendationer samt tillhörande modell för företag som ämnar          

integrera det könsneutrala konceptet i sin butiksprofilering. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till genusmedvetna millennials, vilka i denna studie inbegriper människor           

födda 1980-2000, då detta är en omfattande målgrupp för unisexmode. Studiens teoretiska            

grund har avgränsats till att beröra genus och unisexmode i västvärlden, med huvudfokus på              

Sverige, då detta är ett uppmärksammat och omdebatterat ämne i det svenska samhället. Då              

syftet med studien är att identifiera konsumenters attityder har avgränsningar utformats mot            

konsumentbeteende med fokus på attityder. Vidare läggs fokus på det fysiska           

servicelandskapet och inte det virtuella då dessa tenderar att ofta skilja sig markant från              

varandra i utformande och struktur.  

 

1.6. Uppsatsens disposition 

Här presenteras en disposition av studien för att på så sätt skapa en överblick över upplägget.                

Följande kapitel redogör för adekvata teorier, vilka utgör studiens underlag. Det tredje kapitlet             

presenterar de forskningsmetoder som använts i studien samt en genomgång av studiens            

tillvägagångssätt. Det fjärde kapitlet innefattar studiens empiriska material bestående av data           

utvunnen ur en enkätundersökning med tillhörande teoretisk koppling och analys. Det femte            

kapitlet utmynnar i en analytisk slutsats som sammankopplas med studiens syfte och besvarar             

de två problemformuleringarna. Avslutningsvis presenteras en källförteckning samt bilagor         

innefattandes en operationaliseringstabell, enkätformuläret, en sammanställning av enkätsvar        

och respondententernas fria texter från enkätundersökningen. 
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2. Teori 

Detta kapitel skildrar uppsatsens teoretiska referensram. Inledningsvis beskrivs teorier         

utifrån kön, genus och unisex. Varpå en presentation av begreppet konsumentbeteende med            

fokus på attityder följer. Slutligen beskrivs det fysiska servicelandskapet utifrån adekvata           

teorier. 

 

2.1 Kön, genus och unisex  

För att kunna utröna begreppet unisex bör först mer grundläggande begrepp som kön och              

genus förklaras. En människas kön åsyftar det biologiska könet som kännetecknas av gener,             

hormoner och organ. Genus grundas istället i inlärda kulturella och sociala strukturer, vilka             

inbegriper de psykologiska och beteendemässiga skillnader som finns mellan kvinnor och           

män (Butler, 2007; Connell, 2002; Costa, 1994; Fenstermaker & West, 2002; Hannagan &             

Larimer, 2010; Ivy & Backlund, 1994; Lott, 2000; Nationella sekretariatet för           

genusforskning, 2016; NE, 2019a; Pearson & Davilla, 1993; Thorne, 1980; Unger &            

Crawford, 1992; Wood & Fixmer-Oraiz, 2018). Genus är inte något medfött och inte något en               

människa har, utan något en människa gör och utför (Butler, 1990; West & Zimmerman,              

1987; Wood & Fixmer-Oraiz, 2018).  

 

2.1.1 Kön och genus 

Begreppet kön hänvisar alltså till de biologiska och psykologiska karaktärsdrag och skillnader            

som definierar kvinnor och män, så som kromosomer, hormoner samt de interna och externa              

könsorganen (Fishman, Wick & Koenig, 1999; WHO, 2019). En människa föds med            

nedärvda egenskaper utifrån ett biologiskt perspektiv, varav kvinnligt och manligt kön är            

delar av dessa (Petersson McIntyre, 2010). Redan från födseln blir en människa tillskriven             

olika egenskaper baserade på det biologiska könet, detta definieras då som människans genus.             

Inom de två primära genuskategorierna, femininitet och maskulinitet, finns en serie attribut            

som innefattar normer och förväntningar som tillskrivits könet av omgivningen, samhället och            

kulturen (Butler, 2007; Connell, 2002; Ekström, Ottosson & Parment, 2017; Fishman et al.,             

1999; Lerner, 1986; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016; Olsson, 2011). Det           

skall dock understrykas att en människas biologiska kön inte bör förväxlas med det sociala              

könet genus, men att genus och dess tillskrivna attribut grundas i det biologiska könet              
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(Bradley, 2013; Butler, 2007; Ekström, Ottosson & Parment, 2017; Fishman et al., 1999;             

Holter, 1973; Moss, 2016; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016; Unger &           

Crawford, 1992). Genus är föränderligt och beroende av sin samtid samt kan uppkomma trots              

att det varken finns skillnad i beteendemönster eller fysiologi, medan det biologiska könet är              

bestående. Det rådande genuskonceptet kan revideras och raseras och ett nytt sätt att             

identifiera människor kan uppkomma i takt med samhällsstrukturens förändringar (de          

Beauvoir, 2011; Bradley, 2013; Butler, 2007; Connell, 2002; Holter, 1976; Stewart, Cooper,            

Stewart & Friedley, 2003; Wood & Fixmer-Oraiz, 2018). 

 

Människan föds inte till att vara kvinnlig eller manlig; detta är något som tillskrivs individen i                

efterhand (de Beauvoir, 2011). Genus är det socialt skapade samhälleliga och kulturella            

avseendet av det biologiska könet (Bradley, 2013; Butler, 2007; Ekström, Ottosson &            

Parment, 2017; Fishman et al., 1999; Holter, 1973; Moss, 2016; Nationella sekretariatet för             

genusforskning, 2016; Unger & Crawford, 1992) och hänvisar till den föränderliga, komplexa            

och omtvistade struktur som finns mellan kvinnor och män (de Beauvoir, 2011; Bradley,             

2013; Butler, 2007; Connell, 2002; Fischer & Bristor, 1995; Hannagan & Larimer, 2010;             

Holter, 1976; Stewart et al., 2003). Genus ger uttryck för de egenskaper och normer, officiella               

som inofficiella, vilka fastställs av samhället och människorna i det (Butler, 2007; Connell,             

2002; Ekström, Ottosson & Parment, 2017; Fishman et al., 1999; Lerner, 1986; Nationella             

sekretariatet för genusforskning, 2016; Olsson, 2011). De attribut som tillskrivs genus utgår            

från den fysiska omvärlden samt vad samhället anser acceptabelt för kvinnor och män, och              

baseras på människors beteendemönster, egenskaper och handlingar. Där biologin utgår från           

det medfödda; vad människor är, utgår genus från det inlärda; vad människor gör (Bradley,              

2013; Connell, 2002; Eagly, Beall & Sternberg, 2005; Fenstermaker & West, 2002; Lott,             

2000; Moss, 2016; Petersson McIntyre, 2010; WHO, 2019).  

 

Inom all världens kulturer existerar olika typer av genussystem, påverkade av sin samtid och i               

ständig förändring, för att kategorisera in vad som klassas som feminint och maskulint             

(Bradley, 2013; Butler, 2007; Connell, 2002; Eagly & Crowley, 1986; Ekström, Ottosson &             

Parment, 2017; Fenstermaker & West, 2002; Fishman et al., 1999; Lerner, 1986; Nationella             

sekretariatet för genusforskning, 2016; Rakow, 1986; Stewart et al., 2003). Denna           

generalisering av mänskliga drag utifrån feminina och maskulina attribut ger människor en            
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grund för att lättare förstå sig själva och den sociala värld de lever i, men är i verkligheten ett                   

gravt förenklat sätt att särskilja individer (Hannagan & Larimer, 2010; Harriman, 1996; Lott,             

2000; Paoletti, 2012; Stewart et al., 2003). Genustillhörighet är en av de första egenskaper              

människor observerar hos varandra, vilket gör att en naturlig kategorisering av individer            

uppstår (Connell, 2002; Fiske, Haslam & Fiske, 1991; Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002;              

Okimoto & Heilman, 2012; Stewart et al., 2003). Detta är ett beteendemönster, grundat i              

sociala normer, som indoktrineras hos barn redan i tidig ålder (Connell, 2002; Lindsey, 2012;              

Ridgeway, 2011). Genus innefattar så mycket mer än individuella attribut och adapterade            

roller; det är en förutsättning för att kunna analysera och tolka sociala situationer och se hur                

dessa bidrar till utformandet av samhällsstrukturer (Eagly & Crowley, 1986; Fenstermaker &            

West, 2002; Lott, 2000; Moss, 2016; Stacey & Thorne, 1985; Wood & Fixmer-Oraiz, 2018).              

Till skillnad från andra sociala koncept är genus någonting allomfattande och påverkar alla             

aspekter i den mänskliga vardagen, inte bara delar av den. Oavsett om en människa              

identifierar sig som kvinna, man eller icke-binär påverkar denna identifiering utseendet           

genom kläd- och frisyrval, fritidsaktiviteter och arbeten, samt hur relationer mellan människor            

skapas och utvecklas (Bradley, 2013; Hannagan & Larimer, 2010; Stewart et al., 2003).             

Genom att utforska de egenskaper som utgör feminina och maskulina särdrag kan            

begränsningar identifieras, vilket leder till att en mer rättvis bild av vad som utgör en               

människa kan skapas (Stewart et al., 2003). 

 

2.1.2 Unisex 

Begreppet unisex uppkom ur jämställdhetsdebatten under 1960-talet och åsyftar den          

gestaltning som kan approprieras av båda könen (NE, 2019b). Målet med begreppet var att              

minska den sociala klyftan som länge varit befäst mellan kvinnor och män. Genom att              

utforma ett unisexmode för människor istället för kön var den nydanande tanken att förminska              

och avdramatisera vikten av de traditionella könsrollerna (NE, 2019c; Petersson McIntyre,           

2010; Reed, 2017; Rudd & Mintel Group Ltd, 2017; Salter, 2015). Trots att det finns en                

definition i uppdelningen av kön behöver det inte betyda att det mänskliga varandet är bundet               

till det biologiska könet; en kvinna i en kvinnokropp och en man i en manskropp. Det som                 

anses feminint behöver inte enbart förknippas med kvinnor och det som anses maskulint             

behöver inte enbart förknippas med män (Butler, 2007). Innebörden av genus har, genom             

historisk och kulturell utveckling, uppkommit ur sambandet mellan att en individ har ett kön              
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och hur denne uppfattas som människa. På individnivå kan de normer som formar             

genusbegreppet omarbetas, men de väsentliga förändringarna inom kategorin för genus sker           

genom sociala rörelser, samhällsförändring och lagstiftning (Nationella sekretariatet för         

genusforskning, 2016). Genom att utgå från en neutral miljö behöver inte det biologiska             

könets särskiljande egenskaper framhävas och stärkas. Den mänskliga anpassningsförmågan         

är hög och de faktiska egenskaperna framträder först när personligheten inte längre är bunden              

till ett kön (Holter, 1980). Unisexkonceptet handlar inte enbart om att klä sig könsneutralt              

eller att en man kan bära kjol eller en kvinna låna sin pojkväns skjorta, utan om den genuina                  

önskan som finns hos människor att tillåtas uttrycka den egna identiteten, (Salter, 2015). 

 

Individer uttrycker på olika sätt sin personlighet i vardagen och genom bland annat sin              

klädstil kan dessa välja att utmärka sin könstillhörighet (Nationella sekretariatet för           

genusforskning, 2016), samt identifiera sig med företag som speglar den egna självbilden            

(Kapferer, 2012). Det sociala anseendet och den emotionella samhörigheten är väsentliga           

faktorer vid val varumärken och används för att integrera eller differentiera i sociala relationer              

(Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2015). Könsneutrala kläder har varit ett etablerat           

koncept långt innan termen unisex uppkom, och då främst framställt för yngre barn samt              

aktivitetskläder för såväl kvinnor som män oavsett ålder (Paoletti, 2015). Modebranschen           

verkar inom en lekfull del av designsfären och har därför kommit långt i ifrågasättandet av               

etablerade normer, samt i att experimentera med hur den mänskliga kroppen kan uttryckas             

genom att utmana den rådande uppdelningen av sexualitet och kön (Mörck & Pettersson,             

2007; Petersson McIntyre, 2010). Det är viktigt att de dolda antaganden som finns             

uppmärksammas samt att även reflektera över vad som händer när rådande genuskoder            

kritiseras (Petersson McIntyre, 2010).  

 

Faktum är att plagg i sig inte är könsstereotypa; utmaningen ligger i att exponera dem på rätt                 

sätt för att exemplifiera hur de kan användas av alla konsumenter, oavsett könstillhörighet             

(Petersson McIntyre, 2010). Att skapa genusneutral design leder följaktligen till att en            

omfattande mängd bra design tillvaratas, sådant som annars hade gått förlorat (Fischer &             

Bristor, 1995; Moss, 2016; Muratoglu, 2014). Det inkluderande konceptet kring unisex skapar            

en gemensam plattform där människor kan verka på lika villkor, bortom könstillhörigheten            

(Petersson McIntyre, 2010; Reed, 2017; Rudd & Mintel Group Ltd, 2017). Unisex innefattar             
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så mycket mer än enbart demografiska skillnader och individualistiska variabler. Konceptet           

skildrar kognitiva komponenter samt kulturella och politiska faktorer som utgör själva           

essensen av en människas konstruktion och sammanlänkas med de premisser som utgör ett             

konsumentbeteende (Schroeder, 2003). 

 

2.2 Konsumentbeteende 

“Den dynamiska interaktionen mellan affekt och kognition, beteendemönster och         

miljömässiga aspekter utifrån vilka människor interagerar med varandra” är enligt AMA:s           

ordbok en relativt vedertagen definition av begreppet konsumentbeteende (egen översättning          

från American Marketing Association Dictionary, 2019). I denna definition tydliggörs att en            

förståelse för känslor, tankar, beteende och omgivning är nödvändig, samt att dessa faktorer             

ständigt förändras. Detta innebär att företag som har ett intresse för konsumentbeteende            

behöver hålla sig ajour gällande samhällets förändringar och hur konsumenter och           

konsumtionsmönster påverkas av dessa (Ekström, Ottosson & Parment, 2017). Företaget bör           

även förstå processen som ligger till grund för hur ett konsumtionsbeteende uppstår, där             

tidigare erfarenheter, behov och mål är relevanta faktorer (Evans, Foxall & Jamal, 2008).             

Initialt bör företag identifiera sin målgrupp utifrån tidigare köpbeteenden, dess liknande           

livsstilar, karaktärsdrag och behov för att veta hur företaget på bästa sätt kan fånga              

konsumenternas uppmärksamhet och skapa ett intresse (Andersson, Eek & Philsgård, 2010;           

Echeverri & Edvardsson, 2012; Fill, 2011; Higham, 2009; Moss, 2016). Det är dock viktigt              

att företaget beaktar konsumenternas individuella behov och förväntningar, även om de tillhör            

samma målgrupp (Moss, 2016; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2013). För att företaget ska             

kunna beakta dessa behov och förväntningar bör de sträva efter att skapa sig en förståelse för                

hur konsumenterna först uppfattar, sedan tolkar och slutligen reagerar på sin omgivning (Fill,             

2011; Higham, 2009).  

 

Företaget måste väcka konsumenternas uppmärksamhet och intresse på rätt sätt för att de ska              

kunna ta till sig det budskap som företaget avser förmedla (Bergström, 2016; Fill, 2011;              

Moss, 2016), samtidigt som företaget implementerar inspirerande och nydanande idéer          

(Zarantonello & Schmitt, 2013). Företaget bör följaktligen ha insikt i vad det är             

konsumenterna förväntar sig, vad som skapar en önskan och ett behov, vad som leder              

konsumenterna till handling och beakta hur företaget ska uppnå största möjliga           
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kundtillfredsställelse (Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Fill, 2011; Moss, 2016; Swanson &            

Everett, 2008; Zeithaml,Bitner & Gremler, 2013). Då konsumenterna och företaget          

interagerar med varandra och behov, preferenser, krav och förväntningar kommer företaget           

till känna skapas en förståelse och konsumenten ges möjlighet att påverka företagets löften             

och agerande (Echeverri & Edvardsson, 2012; Gummesson, 2008). Om företagets prestationer           

och konsumentens självbild överensstämmer stärks konsumentens känsla av värde och          

engagemang (Mossberg, 2015). Företag bör hålla sina utlovade löften då konsumenten i annat             

fall kan lämnas med en känsla av missnöje och svek (Zarantonello & Schmitt, 2013). 

 

2.2.1 Attityder 

En konsuments beteende i mötet med företaget uppkommer ur de humör, känslor och attityder              

konsumenten har, tillfälliga som mer varaktiga, och är därför relevanta för företaget att beakta              

(Bailey, Gremler & McCollough, 2001; Fill, 2011; Hultén, 2014). Konsumentens humör är en             

naturlig del av vardagen och en relativt varaktig sinnesstämning som dikteras av såväl inre              

som yttre omständigheter. Känslor är av mer emotionell och temporär karaktär och            

uppkommer ur reaktioner baserade på händelser i konsumentens vardag. Attityder har sin            

uppkomst i utvärderingen av prestationerna och jämförelsen av förväntningarna som          

konsumenten har i mötet med sin omgivning (Bailey, Gremler & McCollough, 2001; Fill,             

2011; Hultén, 2014). En konsuments inställning till något bygger på en bestående ståndpunkt             

vilket kan innefatta både starkt negativa och starkt positiva attityder (Evans, Foxall & Jamal,              

2008; Hultén, 2014). En attityd syftar till en konsuments tendens att reagera på ett visst sätt i                 

olika situationer och riktas alltid mot något specifikt, så som ett objekt, en person, en handling                

eller något mer abstrakt; som en idé (Ekström, Ottosson & Parment, 2017; Evans, Foxall &               

Jamal, 2008; Loudon & Della Bitta, 1993). 

 

Attityderna uppfyller olika funktioner som till exempel förståelse, behovstillfredsställelse         

samt behovet av att ge uttryck för värderingar. Dessa utformas efter individuella motiv, vilket              

i sin tur påverkar konsumentens beteende (Ekström, Ottosson & Parment, 2017; Katz, 1960;             

Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2016). Konsumenternas attityder påverkar hur          

intryck från omvärlden ska tydas och fungerar som en länk mellan hur konsumenten reagerar              

och agerar i beslutssituationer (Eisele, 2003; Ekström, Ottosson & Parment, 2017; Fill, 2011;             

Higham, 2009). För företag kan urskiljandet av konsumenternas attityder upplevas som           
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utmanande då dessa är immateriella och därför svåra att definiera (Angelöw & Jonsson,             

2000). Trots att det kan vara komplicerat att utröna attityder är det ändå väsentligt att företag                

bildar sig en uppfattning om sina konsumenters attityder då marknadsföringen gentemot dessa            

blir enklare att utforma och mottagandet blir mer positivt (Ekström, Ottosson & Parment,             

2017). Konsumenternas olika attityder påverkas av ett flertal faktorer, såsom fördomar och            

åsikter som är unika för varje enskild individ (Angelöw & Jonsson, 2000). Konsumenter             

tenderar även att influeras av sina medkonsumenters attityder, då de gärna delar med sig av               

sina upplevelser och intryck till andra och varandra (Evans, Foxall och Jamal, 2008; Hultén,              

2014).  

 

2.2.2 Attitydkomponenter 

Ett etablerat sätt att utröna attityder är att dela in dessa i tre komponenter (Evans, Foxall &                 

Jamal, 2008). En kognitiv komponent som innefattar lärande, en affektiv komponent som            

innefattar känslor och en konativ komponent som innefattar drivkraft och motivation. Den            

kognitiva komponenten representerar en konsuments kunskap, åsikter och övertygelser, vilka          

i sin tur påverkar upplevelsen av omgivningen, till exempel de förutfattade meningar som             

finns gällande ett visst varumärke. Denna komponent medvetandegör konsumenten och          

hjälper att skapa förståelse kring ett visst koncept (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008;              

Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011). Den affektiva komponenten härleds till de känslor              

en konsument har gentemot ett varumärke och utgår från såväl emotioner som humör, vilka              

kan vara både positivt och negativt laddade. Denna komponent används för att väcka en              

känsla hos konsumenten och grundas på tidigare erfarenheter, varumärkeslojalitet och          

prestige. Använt på rätt sätt kan detta skapa tillgivenhet och leda till att varumärket blir det                

föredragna (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill,             

2011). Den konativa komponenten bygger på en konsuments benägenhet och intentioner till            

handling. Dessa handlingar är möjliga att observera och därför också påverka i viss mån, till               

exempel i val av varumärke (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall &              

Jamal, 2008; Fill, 2011). Den här trekomponents-teorin grundas i attityder gentemot           

omgivningen och uppkommer i stegen lärande, kännande och agerande. Användningen av           

detta synsätt är fördelaktigt när attityder ska identifieras, då det genererar en referensram som              

gör att företag kan bilda sig ett helhetsperspektiv. Synsättet kan utöver detta även användas              

för att klargöra målbilden och budskapet samt senare även underlätta vid utvärderingar            

17 



 

(Evans, Foxall & Jamal, 2008). Teorin begränsas emellertid av att komponenterna anses ha             

likvärdig styrka (Fill, 2011). 

 

Det är väsentligt för företag att identifiera sin målgrupp och analysera dess attityder då de i                

förlängningen påverkar upplevelsen och köpbeslutet. En faktor som påverkar konsumenternas          

attityder är utformningen av det servicelandskap som konsumenten vistas i (Bailey, Gremler            

& McCollough, 2001; Solomon et al., 2016). Genom att inkorporera sina konsumenters            

attityder i utformandet av servicelandskapet skapar företaget positiva upplevelser som i           

förlängningen genererar kundtillfredsställelse och stärker företagets varumärke (Grönroos,        

2015; Wilson, et al., 2012). 

 

2.3 Servicelandskap 

Det fysiska servicelandskapet är plattformen i vilken interaktionen mellan konsumenter och           

butikspersonal äger rum (Bitner, 1992) och bygger på tre grundläggande miljökomponenter           

som innefattar rumsmiljö, rumsfunktion och relevanta symboler (Grönroos, 2008).         

Utformningen av servicelandskapet är av högsta relevans för huruvida konsumenterna väljer           

att genomföra ett köp eller inte (Bitner, 1992; Gummesson, 2008). I servicelandskapet            

förekommer en mängd relevanta faktorer som påverkar konsumentens uppfattning om          

företaget, både i det yttre och i det inre servicelandskapet (Wilson et al., 2012). Därför är det                 

första intrycket viktigt och en välkomnande atmosfär bör därmed förmedlas (Andersson, Eek            

& Philsgård, 2010).  

 

2.3.1 Skyltfönster 

Ett servicelandskap bör konstrueras för att skapa gensvar hos konsumenterna, både på en             

kognitiv, känslomässig och psykologisk nivå (Bitner, 1992). Hur landskapet är utformat samt            

hur symboler och skyltar presenteras är högst väsentligt (Wilson et al., 2012; Zeithaml, Bitner              

& Gremler, 2013) då konsumenterna först påverkas av reklamen samt skyltningen utanför            

butiken och exponeringen i butikens skyltfönster. Skyltfönstret är en av butikens viktigaste            

marknadsföringsplatser och butikens ansikte utåt då skyltfönstret visar upp företagets profil,           

nyanlända kollektioner och lockar till sig konsumenter. Enligt flertalet undersökningar inom           

klädbranschen får var tredje konsument sina köpimpulser via just skyltfönstret (Andersson,           

Eek & Philsgård, 2010). För att lyckas skapa ett bra skyltfönster behövs kunskap om grafiska               
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grundregler, exponeringsteknik, belysning, färgsättning, prisinformationsregler och      

textningsteknik. Avseende grafiska grundregler är det viktigt att de är enhetliga med            

företagsprofilen så att färger och former på loggor, emballage och annonser överensstämmer            

med varandra (Andersson, Eek & Philsgård, 2010). Gällande exponeringstekniken är          

produkterna och budskapet det viktigaste, att välja ut ett fåtal produkter och färgkoordinera             

dessa samt exponera samma varor efter vågrät eller lodrät linje skapar stor uppmärksamhet             

(Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Fill, 2011). För att uppnå bästa belysning är det viktigt               

att tänka på att ha både bra allmänljus som lyser upp hela exponeringsytan för att skyltningen                

ska synas väl även i dagsljus. Detta för att få bort den stora skillnaden mellan det starka ljuset                  

ute och det mörkare ljuset inne i butiken. Att punktbelysa kan vara fördelaktigt i syfte att                

uppmärksamma vissa produkter och på så sätt skapa dramatik och atmosfär samt ge             

skyltningen lite liv och omväxling (Andersson, Eek & Philsgård, 2010). Vid färgsättning ska             

varornas färger harmonisera med varandra, att följa den naturliga färgskalan och begränsa            

antalet färger till en, två eller tre är en bra regel att följa samt att välja en lämplig                  

bakgrundsfärg för att förstärka produkterna (Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Evans,           

Foxall & Jamal, 2008). Att variera mönstrat med enfärgat, alternativt att visa en kraftig              

kontrast kan vara effektivt för att skapa ett starkt intryck (Andersson, Eek & Philsgård, 2010;               

Fill, 2011). Prisinformation måste finnas på alla varor, antingen på varje produkt eller på en               

skylt där alla priser är samlade och dessa ska vara väl synliga (Andersson, Eek & Philsgård,                

2010). Flera undersökningar har visat att varor som har en skylt säljer bättre än varor utan                

skylt, det är därför viktigt att tänka på vem texten är riktad till när skylten ska utformas samt                  

att göra skylten attraktiv och säljande. Den rubrik som används ska vara slagkraftig, texten              

ska vara kort och lättläst med en bild som stödjer budskapet (Andersson, Eek & Philsgård,               

2010). 

 

2.3.2 Butiksmiljö 

Servicelandskapet bör vara inspirerande och trivsamt (Andersson, Eek & Philsgård, 2010;           

Rytting, 2011) och för att uppnå detta är visuellt uttryck, butiksinteriör, dekor samt ljud och               

ljus relevanta faktorer som påverkar konsumentens butiksupplevelse (Wilson et al., 2012;           

Zeithaml, Bitner & Gremler, 2013). Det är även av högsta vikt att varorna är väl exponerade                

för att skapa god tillgänglighet och locka till köp (Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Evans,               

Foxall och Jamal, 2008; Rytting, 2011). Det är av högsta vikt att konsumentens förväntningar              
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på servicelandskapet tillfredsställs då detta i förlängningen påverkar hur konsumenten agerar i            

det första mötet med plattformen (Bitner, 1992; Kotler, Armstrong & Parment, 2017; Wilson             

et al., 2012). Inredningen och miljön i butiken måste vara genomtänkt, tydligt förmedlad och              

kongruent med företagsprofilen (Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Rytting, 2011; Schmitt,           

2003) då det som förmedlas i servicelandskapet underlättar för konsumenten i särskiljandet av             

olika företag och förhindrar potentiella missförstånd (Bitner, 1992; Fill, 2011; Kotler,           

Armstrong & Parment, 2017; Schmitt, 2003). Det är även väsentligt att servicelandskapets            

uppbyggnad har en tydlig struktur och att konsumenten kan orientera sig i miljön (Rytting,              

2011; Wilson et al., 2012), trots detta är variation och förnyelse viktigt för att konsumenterna               

inte ska uppleva butiken som tråkig. Att skapa olika miljöer och rum i butiken genom att hålla                 

ihop färgerna och färggruppera samt ‘bryta’ väggarna för att ingjuta spänning och därtill             

använda skyltar för att uppmärksamma vissa specifika produkter är taktiskt (Andersson, Eek            

& Philsgård, 2010). Butikens exponering av varor ska vara uppseendeväckande och fånga            

konsumentens intresse och stärker samtidigt företagets profil. Det absolut viktigaste är att leva             

upp till de löften som exponeringen visar (Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Echeverri &              

Edvardsson, 2012; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011).  

 

2.3.3 Servicelandskapet i sin helhet 

Helhetsupplevelsen av servicelandskapet styrs av samtliga händelser som uppkommer i          

konsumentens kontakt med miljön, vilket involverar konsumentens tillfredsställelse,        

miljöanknytning samt de band som konsumenten redan har eller skapar till företaget (Rytting,             

2011; Wilson et al., 2012). För att upplevelsen av servicelandskapet ska få ett gott resultat               

spelar följaktligen ett flertal faktorer in i konsumentens slutbedömning; en grundläggande           

förståelse för butiksupplägget och den egna responsen till detta är essentiellt för att             

upplevelsen ska bli god (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2013). Marknadsföringen och           

varumärkesbilden har redan befäst en känsla hos konsumenten och denna bör genomsyra hela             

servicelandskapet för att inte skapa förvirring och inkongruens (Zeithaml, Bitner & Gremler,            

2013). Det fysiska servicelandskapets utformning ska underlätta för konsumenterna i          

interaktionen med plattformen och samtidigt reflektera de värderingar som företaget          

förespråkar. Servicelandskapets utseende och design ska utmärka företaget från konkurrenter          

inom samma sektor och på så sätt underlätta för företaget i dess marknadspositionering             
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(Kapferer, 2012; Rosenbaum-Elliott et al., 2015; Rytting, 2011; Wilson et al., 2012; Zeithaml,             

Bitner & Gremler, 2013). 

 

2.4 Teoretisk konklusion 

För att konkludera den teoretiska referensramen kan det fastställas att relevanta teorier med             

fokus på genusvetenskap, konsumentbeteende och servicelandskap behövs för att kunna          

undersöka genusmedvetna konsumenters attityder till utformningen av klädbutiker med ett          

unisexkoncept. Digitalt och analogt baserade litterära verk samt vetenskapliga artiklar har           

utforskats för att understödja de teorier som sedan presenterats i det ovanstående kapitlet. 

För att kunna undersöka hur ett servicelandskap med inriktningen unisexmode bör utformas            

krävs en grundläggande förståelse för hur och varför begreppet genus uppkommit, samt vilken             

nytta och intresse såväl konsumenter som företag har för ämnet. Därtill har en förståelse för               

vad som skapar ett beteende och en attityd konkretiserats och en grundlig redogörelse för              

servicelandskapets uppbyggnad har skapats genom adekvat data. Dessa tre koncept lägger           

tillsammans en grund för den forskning som observerats ännu saknas inom ämnet. 
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3. Metod 
Detta kapitel skildrar uppsatsens metodologiska perspektiv. Inledningsvis beskrivs uppsatsens         

vetenskapliga synsätt, forskningsansats samt forskningsmetodik och design. Därefter        

redogörs för uppsatsens urval, operationalisering, datainsamling och analysmetod. Slutligen         

diskuteras tillförlitlighet och forskningsetik samt metod- och källkritik. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Denna uppsats grundar sig i ett positivistiskt synsätt då syftet är att identifiera genusmedvetna              

millennials attityder till unisexmode samt fastställa hur ett fysiskt servicelandskap bör           

utformas baserat på dessa ståndpunkter. Studien ämnar observera och identifiera attityder,           

vilket är utmärkande för positivismen (Bryman & Bell, 2017). Uppsatsen ämnar fastställa de             

faktorer som dessa konsumenter anser relevanta och upplever saknas i det traditionella fysiska             

servicelandskapet. Då uppsatsen inte ämnar skapa någon djupare förståelse eller          

bakomliggande grund för dessa attityder anses det positivistiska synsättet adekvat (Backman,           

2008). 

 

3.2 Forskningsansats 

Denna studie utgår från en deduktiv ansats då den har grund i en teoretisk referensram som                

anses adekvat för studien, vilket även detta är ett karaktärsdrag för positivismen (Bryman och              

Bell, 2017). Utifrån dessa teorier har en problemformulering utformats och prövats genom en             

datainsamling av kvantitativ karaktär. Emellertid inbegriper den deduktiva ansatsen även          

inslag av induktion då resultatet som uppkommit tolkas och kan leda till en möjlig              

modifiering av den teoretiska referensramen (Andersen et al., 2012; Bryman & Bell, 2017). 

 

3.3 Forskningsmetodik och design 

Denna studie tillämpar en kvantitativ forskningsmetod då adekvata teorier utgör underlaget           

för uppsatsens utformning (Bryman & Bell, 2017). En enkätundersökning ligger till grund för             

den insamlade numeriska och kvantifierbara datan som utgör studiens empiriska material.           

Studiens empiriska och analytiska kapitel presenterar resultatet genom siffror och tabeller           

vilket är karaktäriserande för den kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 2017). Andra viktiga             

kännetecken för denna metod är generalisering och objektivitet, vilka kommer att           
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argumenteras för senare i kapitlet. En kvantitativ metod har valts då studien ämnar samla in               

och sammanställa identifierbar, statistisk data samt inbringa den mängd data som är            

nödvändig för att studiens problemformulering ska kunna besvaras på ett tillförlitligt sätt.            

Därefter ska de resultat och slutsatser som framkommer kunna återkopplas till teorierna            

(Bryman & Bell, 2017). Vid utformandet av enkätformuläret har en Likertskala använts för att              

respondenterna ska ha möjlighet att definiera sitt svar från Tar helt avstånd till Instämmer helt               

med intervallen 1-6. Denna intervall med sex svarsalternativ grundas i att respondenterna inte             

ska kunna välja det mittersta alternativet; något som svenskar i stor utsträckning tenderar att              

göra (Nilsson, 2013). Detta för att respondenterna ska behöva ta ställning i någon riktning på               

skalan. I slutet av undersökningen ställs en öppen fråga till respondenterna där egna förslag              

och tankar kan förmedlas vilket gör att forskarna kan få ytterligare inblick i respondenternas              

attityder och behov. 

 

Google Formulär, som är en del av Google Drive-paketet, är det verktyg som har använts i                

utformandet av den webbaserade enkätundersökningen. Undersökningsverktyget valdes då det         

är användarvänligt i såväl skedet för utformning som i respondenternas besvarande. Att            

distribuera enkäten via internet och mer specifikt sociala medier var ett tidseffektivt sätt att nå               

ut till relevanta människor med intresse för genus och mode, i det ungefärliga åldersspann              

som eftersträvades (David & Sutton, 2016). Efter undersökningens avslut fanns därtill en            

funktion i Google Formulär som sammanställde den empiriska datan med enklare statistik,            

diagram och tabeller. 

 

3.4 Urval 

I denna studie har ett urval varit nödvändigt att göra då det inte är genomförbart att                

tillhandahålla svar från en hel population. De urval som gjorts i denna studie är              

icke-sannolikhetsurval, följt av bekvämlighetsurval, följt av ändamålsenligt urval (Bryman &          

Bell, 2017). Ett icke-sannolikhetsurval har genomförts då urvalet inte skett på slumpmässiga            

grunder, då studien ämnar identifiera genusmedvetna millennials, vilket betyder att endast en            

del av Sveriges millennials har haft möjlighet att besvara det enkätformulär som distribuerats             

(Bryman & Bell, 2017; Esaiasson et al., 2017). Ett bekvämlighetsurval har genomförts då             

inblandning och kännedom om gruppernas genusmedvetna värdegrund fanns sedan tidigare.          

Ett ändamålsenligt urval har genomförts utifrån relevanta Facebook-grupper, då detta urval av            
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objekt är baserat på attribut, relevans samt kunskap inom området för att på så sätt erhålla den                 

bästa informationen och inbringa det högsta värdet till studien (Denscombe, 2018). För att en              

generalisering ska kunna göras måste urvalet vara representativt för hela populationen. Då            

denna studiens syfte är att identifiera genusmedvetna millennials och ett skevt urval har             

genomförts anses resultatet unikt för just denna urvalsgrupp och kan därför inte generaliseras             

(Bryman & Bell, 2017; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). Det är             

inte möjligt att veta hur stor svarsfrekvens de respektive grupperna har genererat då detta inte               

efterfrågas i enkätundersökningen. Det är därför inte möjligt att uttyda i vilken grupp             

respondenten erhållit enkätlänken. 

 

3.5 Operationalisering 

De inledande frågorna 1, 2, 3 och 4 i den utformade enkäten (Bilaga 2) behandlar de                

demografiska faktorer som använts för att identifiera avsedd målgrupp och sortera bort            

irrelevanta respondenter. För att kunna utvinna kvantifierbara mått ur de teoretiska begrepp            

som använts i denna studie har en operationalisering utformats i syfte att översätta de              

teoretiska begreppen till faktiska frågor (Andersen, 2012; Bryman & Bell, 2017; Esaiasson et             

al., 2017). Det teoretiska material som lagt grunden för denna enkätundersökning inbegriper            

kön, genus och unisex, konsumentbeteende med fokus på attityder, dess tre komponenter            

kognitiv, affektiv och konativ samt servicelandskap.  

 

Begreppen kön och genus har utformats i syfte att belysa genusmedvetna konsumenter. Den             

teoretiskt grundade genusmedvetenheten har delats in i tre underkategorier, förankrade i de            

attitydkomponenter som beskrivs i teorikapitlet konsumentbeteende. Begreppet       

genusmedvetenhet; kognitiv komponent förklarar konsumentens kunskap, åsikter och        

övertygelser till genus och kopplas till fråga 5, 6, 7 och 9 i den utformade enkäten (Bilaga 2).                  

Genusmedvetenhet; affektiv komponent förklarar konsumentens känslor till genus och kopplas          

till fråga 7 i den utformade enkäten (Bilaga 2). Genusmedvetenhet; konativ komponent            

förklarar konsumentens benägenhet och intention till handling i förhållande till genus och kan             

kopplas till fråga 8 i den utformade enkäten (Bilaga 2). Dessa frågor är relevanta då de kan                 

påvisa respondenternas generella attityd till genus och därmed om vederbörandes åsikter till            

ett könsneutralt servicelandskap är intressanta att granska. 

 

24 



 

De två teoretiskt grundade begreppen unisex och konsumentbeteende har i enkätformuläret           

sammanflätats i syfte att identifiera de genusmedvetna konsumenternas attityder till          

traditionellt och könsneutralt mode. Attityd till unisexkonceptet; kognitiv komponent förklarar          

konsumentens kunskap, åsikter och övertygelser till unisexkonceptet och kopplas till fråga 11,            

12, 13 och 14 i den utformade enkäten (Bilaga 2). Attityd till unisexkonceptet; affektiv              

komponent förklarar konsumentens känslor till unisexkonceptet och kopplas till fråga 11 i den             

utformade enkäten (Bilaga 2). Attityd till unisexkonceptet; konativ komponent förklarar          

konsumentens benägenhet och intention till handling i förhållande till unisexkonceptet och           

kopplas till fråga 10 i den utformade enkäten (Bilaga 2).  

 

Den teoretiska förankringen i begreppet servicelandskap har utformats för att identifiera hur            

genusmedvetna konsumenter anser att ett servicelandskap med ett unisexkoncept bör vara           

utformat. Servicelandskap; kognitiv komponent förklarar konsumentens kunskap, åsikter och         

övertygelser till servicelandskapets utformning och kopplas till fråga 15, 16, 17, 18, 19 och              

20 i den utformade enkäten (Bilaga 2). Servicelandskap; affektiv komponent förklarar           

konsumentens känslor till servicelandskapets utformning och kopplas till fråga 17 och 18 i             

den utformade enkäten (Bilaga 2). Servicelandskap; konativ komponent förklarar         

konsumentens benägenhet och intention till handling i förhållande till servicelandskapets          

utformning och kopplas till fråga 19 och 20 i den utformade enkäten (Bilaga 2). 

 

En operationaliseringstabell (Figur 1) med tydlig sammanfattning över dessa teoretiska          

begrepp samt de tillhörande frågorna finns i bifogad bilaga (1). Den tydliga majoritet av              

enkätfrågorna som kopplas till den kognitiva komponenten, oberoende av om de grundas i             

kön, genus och unisex, kundattityder eller servicelandskap, blir en naturlig följd av arbetets             

fokus på konsumentgruppens attityder till konceptet. Utan dessa attityder skulle inte           

utformningen av företagsrekommendationer vara möjlig. 

 

3.6 Datainsamling 

3.6.1. Primärdata 

Primärdatan i denna studie är den kvantitativa empiri som inhämtats och utvunnits ur det              

webbaserade enkätformulär som distribuerats i, för ämnet, relevanta grupper på Facebook.           

Dessa grupper valdes för att de ansågs innehålla människor med attityder relevanta för denna              
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studie, vilket möjliggjorde att betydelsefulla och utförliga svar kunde observeras (Bryman &            

Bell, 2017; Esaiasson, 2017). Innan enkätformuläret distribuerades utfördes en pilotstudie där           

tre utvalda försökspersoner fick besvara enkäten i syfte att granska huruvida enkätens            

utformning och frågor var begripliga. Frågorna i enkätformuläret har sammanställts utifrån           

adekvata teorier med mål att identifiera respondenternas attityder. I syfte att skapa ett             

övergripande perspektiv i denna studie har omfattande primärdata och sekundära källor           

inhämtats (Bryman & Bell, 2017). Enkätformuläret fanns tillgängligt för respondenterna          

under perioden 10 maj - 15 maj i Facebook-grupperna Bobo Choses m.fl - köp, sälj, snackis!                

med ungefär 4 000 medlemmar, Hos Pandor & Pingviner med 3 400 medlemmar samt Varför               

apor aldrig bär rosa klänning med 29 700 medlemmar. Under dessa dagar inkom svar från               

312 respondenter varav 259 svar ansågs relevanta för studiens ändamål, baserat på det             

etablerade åldersspannet för millennials.  

 

3.6.2 Sekundära källor 

Av den ansenliga mängd sekundära källor som studerats kunde en teoretisk avsaknad utifrån             

kundattityder med fokus på mode och kläder samt servicelandskap observeras. Det har varit             

nödvändigt att undersöka de berörda teorierna separat för att i enkätundersökningen utforma            

frågor som kan leda till att attityder kring dessa ämnen identifieras på ett adekvat sätt. Sökord                

som använts för studiens ändamål innefattar: mode, kläder, fashion, design, modehistoria,           

kön, sex, genus, gender, ungendered, gender neutral, genderless, gender non-conformist, non           

gender, nongender, unisex, sexual segregation, attityder, attitudes, konsumentbeteende,        

consumer behaviour, servicelandskap, servicescape, butiksmiljö, servscape, exponering och        

skyltning. Sökningen har främst genomförts digitalt via OneSearch, DiVA, Google och           

Nationalencyklopedin samt i tryckta litterära verk. 

 

3.7 Analysmetod 

Efter att primärdatan inhämtats har en empirisk analys utförts. Denna studie har utgått från en               

deskriptiv analysmetod. Vid den deskriptiva analysen av den kvantitativa datan tolkades           

empirin på ett objektivt sätt för att finna de för studien sanningsenliga orsakssambanden och              

identifiera de relevanta attityderna (Bryman & Bell, 2017; Holme och Solvang, 1997). Utifrån             

den objektiva analysen har slutsatser dragits kring ämnets nuvarande status, vilket lagt grund             
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för analys av data samt observation med tillhörande analys av eventuella samband mellan de              

olika frågorna.  

 

3.8 Tillförlitlighet och forskningsetik 

3.8.1 Reliabilitet 

Denna studies reliabilitet inbegriper att den primärdata som använts har samlats in på korrekt              

sätt samt att en eventuell påverkan från utomstående faktorer, såsom påverkan från forskarna,             

har varit obetydlig (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). Enkätundersökningar har valts           

för att kunna inhämta ett bredare empiriskt resultat som gör det möjligt att få en större                

förståelse för målgruppens tankar och attityder till ämnet (Bryman & Bell, 2017). Studiens             

reliabilitet kan kritiseras då det har ställts snäva preferenser till vilka den bör omfatta, men då                

syftet har varit att identifiera millennials med genusmedvetenhet ansågs det vara nödvändigt.            

Kriterierna bakom respondentvalet ansågs initialt vara goda då individer med relevanta           

attityder, intressen och värderingar vistas i de Facebookgrupper där enkätundersökningen          

spridits. För att undvika att påverka respondenterna i någon riktning lades ett grundligt arbete              

ned i utformningen av enkätformuläret, med kritisk blick och så objektiva formuleringar som             

möjligt. I undersökningens inledande stycke förklarades relevanta begrepp för att skapa           

förståelse (Bryman & Bell, 2017; Holme & Solvang, 1997), vilket även var en av              

anledningarna till att en pilotstudie med påföljande korrigeringar genomfördes. Trots          

forskarnas önskan om transparens fattades ett beslut om att utelämna syftet med studiens mål              

om att erhålla så ärliga svar som möjligt (Trots, 2007). Texterna i enkätundersökningen har              

formulerats med stor omsorg för att tydliggöra kärnan inom ämnena som diskuteras och             

undvika missförstånd hos läsaren (Bryman & Bell, 2017).  

 

3.8.2 Validitet 

Den interna validiteten anses vara god då båda forskarna är överens gällande tolkningen av              

den inhämtade empirin och den externa reliabiliteten anses vara god då den utan svårigheter              

kan replikeras av andra forskare med andra förutsättningar (Bryman & Bell, 2017). Då             

enkätens respondenter bevarar sin anonymitet ökar sannolikheten att svaren blir          

sanningsenliga och därmed stärks studiens validitet ytterligare. Relevansen har antagits som           

god då de utvalda Facebook-grupperna inriktar sig till en yngre modeintresserad medlemsbas,            

vilka utgör den konsumentgrupp som studien valt att utgå från (Djurfeldt, Larsson &             
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Stjärnhagen, 2003; Esaiasson et al., 2017; Trots, 2007). Omfattande undersökningar och           

utvärderingar av teoretiskt material har lagt grund för teorikapitlet, vilket utmynnade i den             

teori som ansågs vara den för studien mest relevanta (Trots, 2007; Esaiasson et al., 2017).  

 

3.8.3 Forskningsetik 

Utformningen av denna studie har genomförts på ett noggrant och respektfullt sätt för att              

ingjuta förtroende och värna om respondenternas deltagande (Creswell, 2014) då ett etiskt och             

moraliskt förhållningssätt vid forskning är essentiellt (Eriksson & Kovalainen, 2008; Kent,           

2007). Vid utformning av den teoretiska referensramen har omfattande efterforskningar          

utförts i syfte att påvisa en grundlig förståelse och kunskap gällande de omnämnda teoretiska              

begreppen. För att kunna hänvisa till och uppmärksamma tidigare forskning har de valda             

teorierna noga refererats, vilket i sin tur gör att misstankar om plagiarism kan undvikas              

(Eriksson & Kovalainen, 2008). Vid utformningen av enkätformuläret beaktades         

vetenskapsrådets regler om god forskningssed där anonymitet, integritet och förtroende är           

väsentliga faktorer (Bryman & Bell, 2017; Vetenskapsrådet, 2017). I början av           

enkätformuläret förtydligades vad informationen skulle användas till och respondenterna         

kunde genom enkäten bevara sin anonymitet då enbart väsentliga demografiska faktorer           

behövde uppges, samt att alternativet “vill inte svara” kunde väljas till frågan gällande             

individens kön. En faktor som stärkte respondenternas anonymitet ytterligare var att           

enkätverktyget Google Drive förhindrade att respondenterna kunde urskiljas. Studiens         

tillvägagångssätt och forskningsprocess har tydligt redogjorts för då ärlighet och objektivitet           

har eftersträvats.  

 

3.9 Metod- och källkritik 

Anledningen till att denna studie utförts med en kvantitativ metod är för att forskarna ville få                

kännedom om så många respondenters attityder som möjligt för att kunna besvara studiens             

problemformulering. För att därefter kunna göra ett korrekt sammanfattning och strukturera           

den empiriska datan på ett överskådligt sätt var en konkret och mätbar analys nödvändig att               

genomföra, vilket gör att kvantitativ metod var att föredra (Bryman & Bell, 2017).             

Begränsningar kunde emellertid observeras även vid denna kvantitativa analys då en           

generalisering inte var möjlig på grund av det snäva urvalet; genusmedvetna millennials.            
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Kritik kan riktas mot att vissa av de teoretiska begreppen hade kunnat mätas på ett mer                

utförligt sätt om ett kvalitativt tillvägagångssätt hade valts, men en generaliserbarhet hade inte             

varit möjlig vid en sådan ansats. Det kvantitativa valet av metod gav inte forskarna någon               

möjlighet att ställa frågor till respondenterna för att på så sätt få en djupare insikt i varför                 

respondenterna hade dessa uttalade attityder, vilket hade varit möjligt vid en kvalitativ metod.             

Dock så hade omfattningen av den empiriska datan inte varit möjlig att tillgå vid en kvalitativ                

metod, vilket var anledningen till att en kvantitativ metod valdes (Backman, 2008; Bryman &              

Bell, 2017). 

 

Kritik kan riktas till att respondenterna från de valda Facebook-grupperna som besvarat            

enkätformuläret troligtvis är de personer som är mest intresserade, mest medvetna och har             

starkast åsikter i frågan. Detta kan medföra att resultatet blir vinklat i förhållande till vad               

resultatet hade kunnat bli om alla personer i de utvalda grupperna hade besvarat             

enkätformuläret (Backman, 2008). Ytterligare kritik kan riktas till att endast 4,2% av            

respondenterna utgörs av män och 1,2% av respondenterna utgörs av icke-binära vilket            

innebär att en överväldigande majoritet är kvinnor och resultatet därför kan anses vinklat.             

Forskning visar på att kvinnor i högre utsträckning än män svarar på enkätformulär             

(Lindén-Boström & Persson, 2010). I de grupper som hanterar genusfrågor och mode är det              

även i större utsträckning kvinnor som vistas, vilket kan vara en orsak till den höga andelen                

kvinnliga respondenter. 

 

Genom att utföra en pilotstudie stärktes studiens trovärdighet då denna gjorde forskarna            

uppmärksamma på huruvida respondenterna förstod de utformade frågorna samt gav          

forskarna möjlighet att korrigera otydliga formuleringar (Backman, 2008). Utifrån den          

respons som mottogs från försökspersonerna i pilotstudien förtydligades vissa formuleringar          

samt att fråga 5 gällande huruvida respondenten ansåg sig vara genusmedveten ändrades från             

svarsalternativen ja, nej och delvis till Likertskala. Detta för att frågan skulle bli mer              

inkluderande och ge respondenten större möjlighet att definiera sin egen genusmedvetenhet då            

frågor med fasta svarsalternativ kan ses som begränsande. Om inte dessa ändringar            

genomförts hade de kunnat skada studiens reliabilitet. Kritik som kan riktas till            

enkätformulärets utformning, trots pilotstudien, är att ett alternativ som förbisågs i fråga 15             

indelning av klädesplagg var indelning efter storlek. Tack vare att det ställdes en öppen fråga               
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till respondenterna, där egna förslag och tankar kunde förmedlas, kom detta förslag forskarna             

tillkänna och lades till i den empiriska analysen.  

 

De källor som har använts i denna studie har valts ut och utvärderats med omsorg för att den                  

teoretiska referensramen ska ses så adekvat och tillförlitlig som möjligt. I och med att vissa               

teoretiska begrepp i studien, till exempel genus, har olika definitioner beroende på vem och i               

vilket sammanhang begreppet benämns har det varit av största vikt att göra en korrekt              

benämning av begreppet för att förtydliga vad som avses med begreppet i just denna studie.               

Detta har gjorts genom en omfattande genomgång av flertalet källor för att på så sätt kunna                

styrka begreppets betydelse. Kritik kan riktas till att vissa av de utvalda källorna kan anses               

föråldrade, i dessa fall har flertalet mer uppdaterade källor lokaliserats för att styrka teorierna i               

den mån det har varit möjligt. 
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4. Empiri och analys 

Detta kapitel skildrar resultaten från den kvantitativa primärdatan, vilken utgör grunden för            

studiens analys och slutsats. En analys av det empiriska materialet utförs och kopplas till              

relevant teori. 

 

Enkätformuläret besvarades av 259 respondenter och fördelningen av dessas svar presenteras           

och analyseras separat, med vissa sammankopplingar, i detta empiriska kapitel där varje            

enkätfråga har en egen underrubrik. Den genomsnittliga åldern för dessa 259 respondenter är             

29,4 år. Åldersfördelningen kan utläsas i Bilaga 7.3; Figur 1. Utifrån studiens syfte kan det               

konstateras att rätt målgrupp har identifierats då respondenterna i denna åldersgrupp utgör            

millennials; födda 1980-2000. 242 respondenter uppgav kvinna som definierat kön vilket           

motsvarar 93,4%. 11 respondenter uppgav man som definierat kön vilket motsvarar 4,2%. 3             

respondenter uppgav icke-binär som definierat kön vilket motsvarar 1,2% och 3 respondenter             

uppgav vill ej svara vilket motsvarar 1,2%. Könsfördelningen kan utläsas i Bilaga 7.3; Figur              

2. 4 respondenter uppgav grundskola som högsta slutförda utbildningsnivå vilket motsvarar           

1,5%. 56 respondenter uppgav gymnasium som högsta slutförda utbildningsnivå vilket           

motsvarar 21,6%. 176 respondenter uppgav högskola/universitet som högsta slutförda         

utbildningsnivå vilket motsvarar 68% och 23 respondenter uppgav högre         

universitetsstudier/doktorsexamen vilket motsvarar 8,9%. Fördelningen av utbildningsnivån       

kan utläsas i Bilaga 7.3; Figur 3. 258 respondenter uppgav att de hade besökt en fysisk                

klädbutik under det senaste året vilket motsvarar 99,6% och 1 respondent uppgav att den inte               

hade besökt en fysisk klädbutik under det senaste året vilket motsvarar 0,4%. Fördelningen av              

besökare i fysisk klädbutik under det senaste året kan utläsas i Bilaga 7.3; Figur 4.  
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4.1 Jag anser mig vara genusmedveten 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 5 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 1), kan utläsas               

att 2 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket motsvarar 0,8%. 1               

respondent besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 0,4%. 1 respondent besvarar            

påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 0,4%. 25 respondenter besvarar frågan med siffran             

4 vilket motsvarar 9,7%. 116 respondenter besvarar frågan med siffran 5 vilket motsvarar             

44,8% och 114 respondenter besvarar frågan med siffran 6 Instämmer helt vilket motsvarar             

44%. Av denna statistik kan utläsas att majoriteten av respondenterna anser sig vara tämligen              

genusmedvetna, vilket tyder på att de besitter förståelse och kunskap om           

samhällsstrukturerade genusnormer (Butler, 2007; Connell, 2002; Ekström, Ottosson &         

Parment, 2017; Fishman et al., 1999; Lerner, 1986; Nationella sekretariatet för           

genusforskning, 2016; Olsson, 2011).  

 

Utifrån teorier om genus förmedlas att detta tyder på att respondenterna har insikt i den               

generalisering som finns mellan feminint och maskulint för att skapa förståelse för            

omgivningen (Hannagan & Larimer, 2010; Harriman, 1996; Lott, 2000; Paoletti, 2012;           

Stewart et al., 2003). Baserat på respondenternas svar kan det utläsas att de bör ha tagit till sig                  

dessa värderingar, då genus utgår från den kognitiva komponenten som innefattar lärande            

(Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Bradley, 2013; Evans, Foxall & Jamal, 2008;             

Fenstermaker & West, 2002; Fill, 2011; Moss, 2016; Petersson McIntyre, 2010).  
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4.2 Jag tog del av information om genus under min uppväxt 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 6 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan utläsas               

att 35 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket motsvarar             

13,6%. 64 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 24,9%. 51            

respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 19,8%. 57 respondenter           

besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 22,2%. 37 respondenter besvarar           

påståendet med siffran 5 vilket motsvarar 14,4% och 13 respondenter besvarar påståendet            

med siffran 6 Instämmer helt vilket motsvarar 5,1%. Av denna statistik kan uttydas att              

respondenterna i olika stor utsträckning tog del av genuskonceptet under sin uppväxttid. Detta             

kan tyda på att den omfattning av genusmedvetenhet som kan utläsas i fråga 5 bör vara                

inhämtad delvis av respondenterna själva i vuxen ålder, medan vissa tog del av det under               

uppväxten.  

 

Utifrån teorier om genus förmedlas att en människa tillskrivs egenskaper baserat på sitt             

biologiska kön redan vid födseln, baserat på detta tyder ovanstående tabells spridning på att              

beteendet har sitt ursprung i den kognitiva komponenten, som innefattar lärandet, och därmed             

kanske inte ifrågasatt förrän i vuxen ålder (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Butler,              

2007; Connell, 2002; Ekström, Ottosson & Parment, 2017; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill,              

2011; Fishman et al., 1999; Lerner, 1986; Lindsey, 2012; Nationella sekretariatet för            

genusforskning, 2016; Olsson, 2011; Ridgeway, 2011).  
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4.3 Jag anser att genusfrågor är viktiga 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 7 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan utläsas               

att 1 respondent besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket motsvarar 0,4%. 2               

respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 0,8%. 1 respondent besvarar            

påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 0,4%. 20 respondenter besvarar påståendet med            

siffran 4 vilket motsvarar 7,8%. 42 respondenter besvarar påståendet med siffran 5 vilket             

motsvarar 16,3% och 191 respondenter besvarar påståendet med siffran 6 Instämmer helt            

vilket motsvarar 74,3%. Av denna statistik kan uttydas att respondenterna i omfattande grad             

upplever genusfrågor som väsentliga, även om den inte klargör deras ståndpunkter.  

 

Utifrån teorier om genus förmedlas att genus är ett föränderligt begrepp, beroende av sin              

samtid och uppkommer när samhällsstrukturer förändras (de Beauvoir, 2011; Bradley, 2013;           

Butler, 2007; Connell, 2002; Holter, 1976; Stewart et al., 2003; Wood & Fixmer-Oraiz,             

2018). Nya förändringar fordrar att samhället, genom den kognitiva komponenten lärande,           

förstår de nya normerna och idealen. I dagens svenska samhälle är ämnet omdebatterat och              

väcker känslor, som utgör den affektiva komponenten (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson,            

2008; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011), vilket troligtvis är anledningen till den höga               

svarsfrekvensen gällande huruvida frågans anses viktig i ovanstående diagram. Den stora           

betydelse som millennials tillskriver individualismen och det egna jaget har med stor            

sannolikhet bidragit till att identifieringen av den egna personen är så relevant.  
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4.4 Jag gör aktiva genusneutrala val i min vardag 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 8 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan utläsas               

att 1 respondent besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket motsvarar 0,4%. 14               

respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 05,4%. 28 respondenter           

besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 10,8%. 58 respondenter besvarar           

påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 22,4%. 88 respondenter besvarar påståendet med            

siffran 5 vilket motsvarar 34% och 70 respondenter besvarar påståendet med siffran 6             

Instämmer helt vilket motsvarar 27%. Av denna statistik kan uttydas att respondenterna i             

relativt hög utsträckning gör aktiva genusneutrala val i vardagen. Utifrån diagram 7 kan det              

observeras att majoriteten av respondenterna sätter stor vikt vid genusfrågor, men           

inkongruensen till diagram 8 kan tyda på att medvetenheten hos respondenterna finns men att              

den inte genomsyrar varje aspekt i vardagen.  

 

Utifrån teorier om genus förmedlas att genusidentifikationen är den grund som utgör hur             

människor väljer att framhäva sig själva på olika sätt i vardagen, i förhållande till sig själva                

och sin omgivning (Bradley, 2013; Hannagan & Larimer, 2010; Stewart et al., 2003). Detta              

kan även utläsas i diagrammet som tydliggör att respondenterna har attityder och värderingar             

som även påverkar deras handlingar, vilket kan kopplas till den konativa komponenten som             

innefattar drivkraft och motivation (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall            

& Jamal, 2008; Fill, 2011).   
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4.5 Jag anser att företag bör ha ett genusmedvetet tänk 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 9 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan utläsas               

att 3 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket motsvarar 1,2%. 1               

respondent besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 0,4%. 7 respondenter besvarar            

påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 2,7%. 25 respondenter besvarar påståendet med            

siffran 4 vilket motsvarar 9,7%. 51 respondenter besvarar påståendet med siffran 5 vilket             

motsvarar 19,7% och 172 respondenter besvarar påståendet med siffran 6 Instämmer helt            

vilket motsvarar 66,4%. Av denna statistik kan uttydas att respondenterna anser att även             

företag bör ha ett genusmedveten tänk i sin företagsprofil. Utifrån diagram 7 kan det              

observeras att respondenterna sätter stor vikt vid genusfrågor och kongruensen till diagram 9             

visar att respondenterna anser att konceptet är lika viktigt för företag att beakta, även om               

diagram 8 kan tyda på att genuskonceptet är svårare att implementera i praktiken än i teorin.  

 

Utifrån teorier om genus förmedlas att samhälle och befolkning fastställer de rådande normer,             

vilket kan innebära en problematik när befintliga strukturer står inför förändring (Bradley,            

2013; Butler, 2007; Connell, 2002; Eagly & Crowley, 1986; Ekström, Ottosson & Parment,             

2017; Fenstermaker & West, 2002; Fishman et al., 1999; Lerner, 1986; Nationella            

sekretariatet för genusforskning, 2016; Olsson, 2011; Rakow, 1986; Stewart et al., 2003).            

Diagrammet ovan indikerar, baserat på respondenternas svar, att en eventuell          

strukturförändring av samhället är i antågande. Utifrån studiens syfte kan det konstateras att             

rätt målgrupp med stor sannolikhet har identifierats då respondenterna i hög grad uppger att              

de önskar se en tydligare konceptualisering av genus hos företag. Detta påvisar den kognitiva              

komponenten som innefattar åsikten och övertygelsen om att utvecklingen av företags           
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genusmedvetenhet är positiv (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall &            

Jamal, 2008; Fill, 2011).  

 

Ett flertal respondenter har i enkätens fria textruta (Bilaga 7.3; Figur 5.11 & 5.21) påtalat en                

önskan om att genusmedvetenheten inte behöver göras så komplicerad utan att det räcker med              

att ta bort den skarpa könssegregeringen av avdelningarna och istället använda benämningen            

kläder, för att påvisa att butiken säljer kläder för alla. Respondenterna påtalade även vikten av               

utbildad och medveten personal som främjar unisexkonceptet (Bilaga 7.3, Figur 5.19, 5.32 &             

5.33). 

  

4.6 Jag handlar från både dam- och herravdelningar 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 10 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan              

utläsas att 35 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 13,5%. 52 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 20,1%.            

31 respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 12%. 47 respondenter            

besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 18,1%. 34 respondenter besvarar           

påståendet med siffran 5 vilket motsvarar 13,1% och 60 respondenter besvarar påståendet            

med siffran 6 Instämmer helt vilket motsvarar 23,2%. Av denna statistik kan uttydas att              

respondenterna i olika stor utsträckning handlar från både dam- och herravdelningar. Baserat            

på respondenternas svar i diagram 9 kan det utläsas att de gärna ser att fler företag                

implementerar ett genusmedvetet tänk. Inkongruensen mellan resultatet av det teoretiska          

exemplet i diagram 9 och resultatet i det praktiska exemplet i diagram 10 skulle kunna               

härledas till ett flertal uttalanden i enkätens fria textruta (Bilaga 7.3; Figur 5.8, 5.10, 5.17 &                
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5.27). Dessa respondenter kritiserade att unisexkläder främst utformas efter manskroppar,          

vilket utgör en svårighet för människor med kurviga kroppar. 

 

Utifrån teorier om unisex förmedlas att kläder i sig inte är könade, utan bör exponeras på ett                 

sätt som gör att alla konsumenter kan använda dem (Petersson McIntyre, 2010), alltså behöver              

inte feminina plagg enbart bäras av kvinnor och maskulina plagg behöver inte enbart bäras av               

män (Butler, 2007). Detta ifrågasätts dock av respondenterna ovan (Bilaga 7.3; Figur 5.8,             

5.10, 5.17 & 5.27) som även trycker på vikten av en mindre snäv ram för passformer.                

Unisexkonceptet ska inte begränsa, utan öppna upp. Det utgår från den konativa komponenten             

som innefattar drivkraften inom människor, som i det här avseendet handlar om att få uttrycka               

den egna personligheten (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & Jamal,             

2008; Fill, 2011; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016; Salter, 2015). Diagrammet           

visar på en stor spridning bland de som handlar plagg från både dam- och herravdelningar,               

men klargör inte deras bakomliggande orsaker. Baserat på teorin kan det av enkätsvaren             

utläsas att även om plagg i sig inte könas och även om unisexkonceptet ska öppna upp, kan                 

exempelvis passformen utgöra ett hinder för respondenterna vid inköp av kläder från dam-             

och herravdelningar.  

 

4.7 Jag hade föredragit en butik som inte delar in sina produkter efter kön 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 10 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan              

utläsas att 19 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 7,3%. 24 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 9,3%. 35             

respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 13,5%. 29 respondenter           
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besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 11,2%. 54 respondenter besvarar           

påståendet med siffran 5 vilket motsvarar 20,8% och 98 respondenter besvarar påståendet            

med siffran 6 Instämmer helt vilket motsvarar 37,8%. Av denna statistik kan uttydas att              

merparten av respondenterna är optimistiska till en butik som inte delar in sina produkter efter               

kön, även om spridning finns bland svaren. 

 

Utifrån teorier om unisex förmedlas att ett unisexkoncept i klädbutiker skapar en gemensam             

plattform (Petersson McIntyre, 2010; Reed, 2017; Rudd & Mintel Group Ltd, 2017). Av             

diagrammet ovan går att uttyda att inte alla respondenter, men en majoritet önskar en              

förändring i uppdelningen av klädbutikers servicelandskap. En butiksmiljö som inte utgår från            

den biologiska uppdelningen av kön främjar istället individens personlighet (Holter, 1980;           

Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016), vilket gör att en samhörighet mellan           

individen och företaget lättare kan uppstå (Kapferer, 2012; Rosenbaum-Elliot et al., 2015). En             

respondent svarar i enkätens fria textruta (Bilaga 7.3; Figur 5.36) att unisexdebatten lyfts             

ytterligare om butiker implementerar unisexkonceptet genom att inte dela upp plaggen efter            

kön. Respondenten fortsätter med att problematisera huruvida en äldre generation skulle           

förstå konceptet, men tror inte att den yngre generationen skulle ha svårt att anpassa sig. Detta                

kan härledas till den kognitiva komponenten som innefattar lärande och kunskap, då den             

yngre generationen redan har adapterat konceptet (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008;            

Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011). En annan respondent menade i enkätens fria              

textruta (Bilaga 7.3; Figur 5.4) att människan är rädd för att göra fel, vilket kan härledas till                 

den affektiva komponenten som innefattar känslor (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson,           

2008; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011). Respondenten föreslår här att tydliga skyltar              

kan ge kunderna trygghet i vad som är ett accepterat beteende och inte.  
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4.8 Jag anser att indelningen av dam- och herrkläder är bra 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 12 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan              

utläsas att 57 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 22%. 72 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 27,8%. 54             

respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 20,8%. 38 respondenter           

besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 14,7%. 21 respondenter besvarar           

påståendet med siffran 5 vilket motsvarar 8,1% och 17 respondenter besvarar påståendet med             

siffran 6 Instämmer helt vilket motsvarar 6,6%. Av denna statistik kan uttydas att det finns en                

spridning i inställningen till indelningen av klädavdelningar, men att en majoritet ser negativt             

på denna indelning.  

 

Utifrån teorin om unisex förmedlas att uppdelningen av dam- och herravdelningar kan leda till              

att bra design går förlorad (Fischer & Bristor, 1995; Moss, 2016; Muratoglu, 2014). Av              

tabellen ovan kan det utläsas att enkätundersökningens respondenter ställer sig olika till detta             

påstående. En respondent besvarar enkätens fria textruta (Bilaga 7.3; Figur 5.3) med att             

majoriteten av befolkningen definierar sig som kvinna eller man och att det därför bör finnas               

klädbutiker med en tydlig uppdelning, bland annat på grund av tidseffektivisering.           

Respondentens svar kan kopplas till den kognitiva komponenten som innefattar åsikter och            

övertygelser (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill,             

2011). En annan respondent anser att uppdelningen utifrån dam- och herr inte är nödvändig,              

utan att en tydlig och logisk uppdelning av plaggen är det mest relevanta (Bilaga 7.3; Figur                

5.35). En tredje respondent föredrar en butik med tydlig uppdelning i dam- och herr, men att                

en unisexavdelning parallet med dessa kan vara fördelaktigt (Bilaga 7.3; Figur 5.39). För             
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samtliga ovannämnda respondenter grundas emellertid attityderna i acceptans och allas lika           

värde och en möjlig tolkning av diagrammet är att de flesta respondenter inte är i behov en                 

indelning av dam- och herrkläder i butiken.  

 

4.9 Jag anser att vissa klädesplagg (ex. klänning) endast bör bäras av det ena könet 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 13 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan              

utläsas att 214 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 82,6%. 23 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 8,9%.            

12 respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 4,6%. 1 respondent            

besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 0,4%. 4 respondenter besvarar påståendet            

med siffran 5 vilket motsvarar 1,5% och 5 respondenter besvarar påståendet med siffran 6              

Instämmer helt vilket motsvarar 1,9%. Av denna statistik kan uttydas att respondenterna starkt             

tar avstånd från att vissa plagg, exempelvis klänningar, endast bör bäras av det ena könet. En                

gemensam analys för diagram 13 och 14 kommer att presenteras under diagram 14 då de båda                

grundas i mer traditionella ställningstaganden gällande könssegregationen. 
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4.10 Jag anser att det bör finnas flick- respektive pojkfärger 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 14 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 2), kan              

utläsas att 249 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 96,1%. 7 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 2,7%. 0             

respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 0%. 1 respondent besvarar            

påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 0,4%. 0 respondenter besvarar påståendet med            

siffran 5 vilket motsvarar 0% och 2 respondenter besvarar påståendet med siffran 6 Instämmer              

helt vilket motsvarar 0,8%. Av denna statistik kan uttydas att respondenterna starkt tar             

avstånd från att könsstereotypa färger bör finnas.  

 

Utifrån teorier om unisex förmedlas att klädbranschen under flera år har experimenterat med             

att ifrågasätta traditionella normer, som exempelvis att utmana strukturerna kring människans           

kön (Mörck & Pettersson, 2007; Petersson McIntyre, 2010). Länge har en social klyfta funnits              

mellan kvinnor och män, vilken rörelser sedan 60-talet har försökt minska och avdramatisera             

(NE, 2019C; Petersson McIntyre, 2010; Reed, 2017; Rudd & Mintel Group Ltd, 2017; Salter,              

2015). Respondenterna tar starkt avstånd från dessa traditionella tankar gällande både färg och             

klädmodeller, med endast ett fåtal undantag. Detta befästs även av teorierna som beskriver att              

människor inte behöver vara bundna till sina biologiska kön (Butler, 2007), utan att istället              

tillåta sig uttrycka den egna personligheten (Salter, 2015). Respondenternas svar i båda dessa             

påståenden kan härledas till den kognitiva komponenten som innefattar lärande, och tidigare            

förvärvad kunskap och erfarenheter kan tänkas ligga till grund för hur respondenterna svarat             

(Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011).  
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4.11 Utifrån ett unisex-koncept tror jag att denna indelning av klädesplagg är bäst: 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 15 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 3), kan              

utläsas att 179 respondenter besvarar påståendet med Efter typ av klädesplagg vilket            

motsvarar 69,4%. 16 respondenter besvarar påståendet med Efter färg vilket motsvarar 6,2%.            

0 respondenter besvarar påståendet med Efter material vilket motsvarar 0%. 45 respondenter            

besvarar påståendet med Efter passform vilket motsvarar 17,4% och 18 respondenter besvarar            

påståendet med Efter varumärke vilket motsvarar 7%. Av denna statistik kan uttydas att             

respondenterna, utifrån ett unisex-koncept, med stor majoritet föredrar en indelning efter typ            

av klädesplagg. Det näst populäraste alternativet, som utgår från passform, har en knapp             

tredjedel av det mest framgångsrika förslaget. 

 

Utifrån teorier om servicelandskapet förmedlas att väl exponerade varor är av stor vikt             

(Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Evans, Foxall och Jamal, 2008; Rytting, 2011), vilket             

även bör beaktas vid en mindre traditionell uppdelning av klädesplagg. Kunderna bör även             

kunna orientera sig i servicelandskapet utan svårigheter (Rytting, 2011; Wilson et al., 2012;             

Zeithaml, Bitner & Gremler, 2013). Butiken bör oavsett valt upplägg vara noga med att leva               

upp till sina utlovade löften och tydligt förmedla dessa i exponeringen, bland annat genom              

taktisk användning av skyltar (Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Echeverri & Edvardsson,            

2012; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011). Många respondenter skrev i enkätens fria              

textruta om just uppdelning av plagg och uppgav egna teorier om vilken som kunde vara den                

lämpligaste, men även här landade majoriteten i att sortera efter typ av plagg eller efter               

passform. Ett ytterligare alternativ som föreslogs var uppdelning efter storlek (Bilaga 7.3;            

Figur 5.16 & 5.27). I den fria textrutan påtalar ett antal respondenter svårigheterna med att ha                
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en fullständigt könsneutral uppdelning, såsom klädernas passform, då manliga och kvinnliga           

kroppar är uppbyggda på olika sätt (Bilaga 7.3; Figur 5. Figur 5.34). Ytterligare respondenter              

påtalar däremot en önskan om att unisexkonceptet ska implementeras i fler klädbutiker, samt             

förslag på ytterligare kombinationer avseende indelning (Bilaga 7.3; Figur 5.5, Figur 5.9,            

Figur 5.13, Figur 5.14, Figur 5.16, Figur 5.27, Figur 5.28 & Figur 5.29). Då respondenterna               

uppvisat ett stort intresse och engagemang för denna fråga gällande egna förslag och åsikter              

kring vad som föredras kan detta kopplas till den kognitiva komponenten som innefattar             

åsikter och övertygelser (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & Jamal,             

2008; Fill, 2011).  

 

4.12 Jag anser att exponeringen bör tydliggöra företagets ställningstaganden om          
unisex 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 16 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 3), kan              

utläsas att 9 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket motsvarar              

3,5%. 6 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 2,4%. 43            

respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 16,9%. 71 respondenter           

besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 27,8%. 62 respondenter besvarar           

påståendet med siffran 5 vilket motsvarar 24,3% och 64 respondenter besvarar påståendet            

med siffran 6 Instämmer helt vilket motsvarar 25,1%. Av denna statistik kan uttydas att              

respondenterna i hög grad anser att exponeringen bör tydliggöra företagets ställningstagande           

om unisex. Dock kan det utläsas att den stapeln med högst svarsfrekvens är placerad i mitten                

av diagrammet, något som kan tyda på att respondenternas åsikter inte är överväldigande             

starka.  
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Utifrån teorier om servicelandskapet förmedlas att servicelandskapets utformning och         

exponering bör reflektera företagets värderingar (Kapferer, 2012; Rosenbaum-Elliott et al.,          

2015; Rytting, 2011; Wilson et al., 2012; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2013) samt vara              

genomtänkt, tydligt förmedlad och kongruent med företagsprofilen (Andersson, Eek &          

Philsgård, 2010; Rytting, 2011; Schmitt, 2003). Servicelandskapet bör vara konstruerat för att            

väcka kundens uppmärksamhet och skapa gensvar på en kognitiv, känslomässig och           

psykologisk nivå (Bitner, 1992). Av respondenternas svarsfrekvens kan utläsas att företagets           

ställningstagande om unisex i exponeringen ska framgå och en viss tydlighet bör finnas, även              

om svarsfrekven hos respondenterna varierar i grad av instämmande. Detta kan tyda på att              

påståendet inte är av högsta vikt för respondenterna och att de inte har överväldigande starka               

åsikter i frågan, vilket kan kopplas till den kognitiva komponenten som innefattar lärande             

(Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011).  

 

4.13 Jag anser att exponeringen bör främja traditionella könsroller 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 17 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 3), kan              

utläsas att 212 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 82,2%. 32 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 12,4%.            

8 respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 3,1%. 1 respondent            

besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 0,4%. 2 respondenter besvarar påståendet            

med siffran 5 vilket motsvarar 0.8% och 3 respondenter besvarar påståendet med siffran 6              

Instämmer helt vilket motsvarar 1,2%. Av denna statistik kan uttydas att respondenterna i hög              

grad tar avstånd från att exponeringen bör främja traditionella könsroller.  
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Utifrån teorier om servicelandskapet förmedlas att en grundläggande förståelse för butikens           

upplägg är väsentligt för att kundens slutbedömning och respons ska bli god (Zeithaml, Bitner              

& Gremler, 2013). För att kunden ska få sina förväntningar tillfredsställda är det väsentligt att               

inredningen och miljön i butiken måste vara genomtänkt, tydligt förmedlad och kongruent            

med företagsprofilen (Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Bitner, 1992; Kotler, Armstrong &            

Parment, 2017; Rytting, 2011; Schmitt, 2003; Wilson et al., 2012). En stor majoritet av              

respondenterna anser inte att främjandet av traditionella könsroller är nödvändigt för att            

respondentens förväntningar och bedömning av butiksmiljön ska uppfattas som         

tillfredsställande. Respondenterna visar att de starkt tar avstånd från traditionell          

implementering av könande exponering, med ett fåtal undantag. Svaren i detta påstående kan             

härledas till den kognitiva komponenten som innefattar åsikter och övertygelser samt den            

affektiva komponenten som innefattar känslor (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008;           

Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011).  

 

4.14 Jag anser att exponeringen bör främja könande färgteman (förenklat ex.:           
rosa för flickor, blått för pojkar) 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 18 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 3), kan              

utläsas att 243 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 93,8%. 10 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 3,9%. 3             

respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 1,2%. 1 respondent besvarar            

påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 0,4%. 1 respondent besvarar påståendet med siffran             

5 vilket motsvarar 0,4% och 1 respondent besvarar påståendet med siffran 6 Instämmer helt              
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vilket motsvarar 0,4%. Av denna statistik kan uttydas att respondenterna i hög grad tar              

avstånd från att exponeringen bör främja könande färgteman.  

 

Utifrån teorier om servicelandskapet förmedlas att färger som används ska harmonisera med            

varandra, förstärka intrycket av produkterna och samtidigt vara enhetliga med företagsprofilen           

(Andersson, Eek & Philsgård, 2010; Evans, Foxall & Jamal, 2008). Genom att exempelvis             

färggruppera skapas spänning i butiksmiljön vilket väcker kundens uppmärksamhet         

(Andersson, Eek & Philsgård, 2010). En överväldigande majoritet av respondenterna anser           

inte att exponering med hjälp av könande färgteman är nödvändigt för att respondentens             

förväntningar och bedömning av butiksmiljön ska uppfattas som tillfredsställande. Detta          

behöver nödvändigtvis inte innebära att respondenterna vill ha en butiksmiljö fri från färg;             

enbart att respondenterna visar att de starkt tar avstånd från traditionell exponering av             

könande färgteman, med ytterst få undantag. Svaren i detta påstående kan härledas till den              

kognitiva komponenten som innefattar åsikter och övertygelser samt den affektiva          

komponenten som innefattar känslor (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans,           

Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011).  

 

4.15 Jag anser att könsneutrala skyltdockor bör användas vid exponering av           
produkter 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 19 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 3), kan              

utläsas att 20 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 7,7%. 28 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 10,8%.            

44 respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 17%. 46 respondenter            
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besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 17,8%. 36 respondenter besvarar           

påståendet med siffran 5 vilket motsvarar 13,9% och 85 respondenter besvarar påståendet            

med siffran 6 Instämmer helt vilket motsvarar 32,8%. Av denna statistik kan uttydas att              

respondenterna i olika stor utsträckning anser att könsneutrala skyltdockor bör användas vid            

exponering av produkter. En mindre majoritet instämmer helt i att könsneutrala skyltdockor är             

en god idé, men spridningen är i övrigt relativt jämnt fördelad. En gemensam analys för               

diagram 19 och 20 kommer att presenteras under diagram 20 då de båda grundas i mer                

traditionella ställningstaganden gällande skyltning. 

 

4.16 Jag anser att alla typer av klädesplagg bör visas upp på alla typer av               
skyltdockor (oavsett porträtterat kön) 

 

Av ovanstående diagram, baserat på fråga 20 i enkätformuläret (Bilaga 2; Figur 3), kan              

utläsas att 10 respondenter besvarar påståendet med siffran 1 Tar helt avstånd vilket             

motsvarar 3,9%. 15 respondenter besvarar påståendet med siffran 2 vilket motsvarar 5,8%. 25             

respondenter besvarar påståendet med siffran 3 vilket motsvarar 9,7%. 26 respondenter           

besvarar påståendet med siffran 4 vilket motsvarar 10%. 44 respondenter besvarar påståendet            

med siffran 5 vilket motsvarar 17% och 139 respondenter besvarar påståendet med siffran 6              

Instämmer helt vilket motsvarar 53,7%. Av denna statistik kan uttydas att en klar majoritet av               

respondenterna instämmer helt i att alla typer av klädesplagg bör visas upp på alla typer av                

skyltdockor, oavsett porträtterat kön. Det finns dock en spridning i respondenternas svar            

vilket tyder på att en del av respondenterna inte ser detta som ett optimalt alternativ. 

 

Utifrån teorier om servicelandskapet förmedlas att exponeringen ska fånga kundens          

uppmärksamhet och samtidigt förmedla företagsprofilen (Andersson, Eek & Philsgård, 2010;          
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Echeverri & Edvardsson, 2012; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011), för att kunna              

påverka kundens uppfattning om företaget i ett tidigt skede (Andersson, Eek & Philsgård,             

2010; Wilson et al., 2012). För att väcka kundens intresse bör således exponeringen i              

skyltfönstret vara god, vilket kan understödjas med hjälp av exempelvis skyltdockor och            

informativa skyltar (Wilson et al., 2012; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2013). Då skyltningen             

är det första en kund möter i butikens servicelandskap bildar sig kunden en uppfattning om               

exponeringen vilket bidrar till att kunden lockas till butiken. Detta kan härledas till den              

konativa komponenten som innefattar en individs drivkraft och motivation till handling           

(Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011). 

 

Ett stort antal respondenter underströk i enkätens fria textruta vikten av att företag exponerar              

samma plagg på skyltdockor av såväl kvinnliga som manliga kroppsformer, men även att             

variabler utöver kön bör beaktas (Bilaga 7.3; Figur 5.1, Figur 5.2, Figur 5.12, Figur 5.16,               

Figur 5.25, Figur 5.30, Figur 5.31, Figur 5.33, Figur 5.37). En respondent inflikade dessutom              

att könsneutrala skyltdockor kan ha negativ inverkan på kunder som har väldigt kvinnliga             

respektive manliga kroppar, då plaggen upplevs svårburna (Bilaga 7.3; Figur 5.37). Då            

respondenterna uppvisat stort intresse och engagemang för dessa påståenden gällande hur           

plagg bör exponeras i servicelandskapet kan detta kopplas till den kognitiva komponenten            

som innefattar åsikter och övertygelser (Angelöw & Jonsson, 2000; Aronson, 2008; Evans,            

Foxall & Jamal, 2008; Fill, 2011). Baserat på skillnaderna mellan diagram 19 och 20 kan en                

relativt stor skillnad observeras. Påstående 20 med de könade skyltdockorna har haft större             

framgång, med 139 Instämmer helt, i jämförelse med könsneutrala skyltdockorna i påstående            

19, med 85 Instämmer helt.  
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5. Slutsats 
Detta kapitel skildrar de resultat som uppkommit i studien genom att besvara studiens syfte              

och forskningsfrågor. Sammanfattningsvis utformas rekommendationer till företag samt        

förslag för vidare forskning inom ämnet för att på så sätt föra utvecklingen av könsneutrala               

koncept in i framtiden. 

 

5.1 Slutsats 

Utifrån studiens 259 respondenter indikerar resultaten i denna studie på att millennials anser             

sig vara en genusmedveten kundgrupp då de värderar genusfrågor högt i dagens samhälle. De              

gör även, i högre utsträckning, aktiva genusneutrala val i vardagen och anses därför             

tillräckligt medvetna för att vara mottagliga för förändringar i samhällsstrukturen          

(Fenstermaker & West, 2002; Moss, 2016; Wood & Fixmer-Oraiz, 2018). Baserat på studiens             

syfte, vilket är att identifiera kundattityder bland genusmedvetna millennials, kan det därmed            

indikera på att rätt målgrupp med stor sannolikhet har identifierats. Det ska däremot             

understrykas att en generaliserbarhet inte är möjlig då en jämförelse mellan genusmedvetna            

och icke-genusmedvetna millennials inte genomförts. Då denna studie enbart inriktas mot           

millennials som anser sig vara genusmedvetna går inte resultaten att överföra i ett större              

sammanhang. Studiens respondenter uppger att de i hög grad anser att företag bör             

implementera ett genusmedvetet tänk. De uppger även att de i relativt hög utsträckning hade              

föredragit en butik som inte delade in sina produkter efter kön och att de i ungefär samma                 

utsträckning anser att uppdelningen av dam- och herrkläder är negativ, vilket tyder på en              

kongruens. Studiens respondenter påvisar starkt negativa ståndpunkter till att vissa          

klädesplagg endast bör bäras av det ena könet samt huruvida det bör finnas flick- respektive               

pojkfärger. Denna empiriska data besvarar studiens första problemformulering, gällande vilka          

attityder genusmedvetna millennials har till unisexkoncept och fysiska servicelandskap. Datan          

besvarar även den första delen av syftet gällande huruvida dessa attityder underlättar i             

identifieringen av hur fysiska servicelandskap med unisexkoncept bör utformas.  

 

Studiens respondenter uppger att indelning efter typ av plagg i klädbutik är det mest optimala,               

men att passform- och storleksindelning också kan vara alternativ. De påvisar starkt negativa             

ståndpunkter till att exponering bör främja traditionella könsroller samt könande färgteman.           
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Studiens respondenter anser i viss mån att könsneutrala skyltdockor kan vara ett alternativ vid              

exponering av kläder, men att exponera alla typer av klädesplagg på alla typer av skyltdockor               

är än mer fördelaktigt. Ytterligare önskemål uppges gällande att alla olika kroppstyper bör             

inkluderas i skyltningen, så att alla typer av människor kan identifiera sig med exponeringen.              

Denna empiriska data besvarar studiens andra problemformulering, gällande hur företag med           

hjälp av dessa attityder kan utforma ett fysiskt servicelandskap, med inriktning mot unisex,             

för att attrahera den berörda målgruppen. Datan besvarar även den andra delen av syftet som               

ämnar formulera rekommendationer samt understödja i utformandet av en tillhörande modell           

för företag som ämnar integrera det könsneutrala konceptet i sin butiksprofilering. 

 

Denna studie kan verka som praktisk grund för företag samt teoretisk grund för forskare till               

fortsatta studier då den genomgångna teorin samt empiriska datan indikerar på att            

kundsegmentet genusmedvetna millennials har ett intresse för en bredare implementering av           

unisexkoncept hos företag i klädbranschen. Under studiens genomförande har både etiska och            

samhälleliga aspekter omsorgsfullt beaktats och noga diskuterats för att på så sätt skapa ett              

trovärdigt underlag till ett ämne väl värt vidare forskning. Flertalet tendenser tyder på att en               

förändring är i antågande och att millennials är en betydande del av denna samhälleliga              

utveckling. För att inte förlora framtidens kunder behöver företag skapa sig en förståelse för              

unisexkonceptets kärna och inse att det inte handlar om att begränsa, utan att öppna upp               

design. Att göra allt tillåtet för alla.  

 

5.2 Rekommendationer till företag baserat på denna studie 

● Företag bör tydliggöra sin konceptualisering av genus och unisex i profilen. 

● Företag bör inte dela in butiken i avdelningar utifrån dam- och herrkläder. 

● Företag bör tydligt skylta i butiken för att hjälpa konsumenten att navigera. 

● Företag bör inte främja traditionellt könssegregerade plagg och roller. 

● Företag bör inte främja traditionellt könssegregerade färger och färgteman. 

● Företag bör dela in klädesplaggen efter typ av klädesplagg. 

● Företag bör exponera alla sina produkter på alla typer av skyltdockor, och dessa bör              

finnas i alla former och storlekar. 
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Uniscape (2019) 

 

Utifrån dessa rekommendationer har denna modell som döpts till Uniscape tagits fram, vilket             

är en sammanslagning av ordet unisex samt begreppet servicescape. Modellen syftar till att             

fungera som ett visuellt hjälpmedel för företag som ämnar integrera det könsneutrala            

konceptet i sin butiksprofilering.  

 

5.3 Rekommendationer till vidare forskning  

Baserat på denna studie finns möjlighet till vidare forskning då omfattningen av studien varit              

begränsad och inte generaliseras utifrån hela populationen av konsumentgruppen millennials.          

För att kunna göra studien generaliserbar bör korrelationen mellan genusmedvetna och           

icke-genusmedvetna millennials utrönas för att ytterligare bistå företag med information om           

konsumentgruppen och deras attityder utifrån ett unisexkoncept. Även djupintervjuer med          

millennials rekommenderas för att en mer grundläggande förståelse för konsumentgruppens          

attityder ska kunna frambringas.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Tabell 

Figur 1 - Operationaliseringstabell 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  FRÅGA  REFERENS 

Genusmedvetenhet - Kognitiv 
komponent 

 
5 , 6 , 7 , 9 

Genus (Bradley, 2013; Butler, 2007; 
Holter, 1973, 1976, 1980; Moss, 2016; 

m.fl.)   
Attitydkomp. (Angelöw & Jonsson, 
2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & 

Jamal, 2008; Fill, 2011) 

Genusmedvetenhet - Affektiv 
komponent 

 
7 

Genus (Bradley, 2013; Butler, 2007; 
Holter, 1973, 1976, 1980; Moss, 2016; 

m.fl.)   
Attitydkomp. (Angelöw & Jonsson, 
2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & 

Jamal, 2008; Fill, 2011) 

Genusmedvetenhet - Konativ 
komponent 

 
8 

Genus (Bradley, 2013; Butler, 2007; 
Holter, 1973, 1976, 1980; Moss, 2016; 

m.fl.)   
Attitydkomp. (Angelöw & Jonsson, 
2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & 

Jamal, 2008; Fill, 2011) 

Attityd till unisexkonceptet - Kognitiv 
komponent 

 
11 , 12 , 13 , 14 

Unisex (Bradley, 2013; Butler, 2007; 
Holter, 1973, 1976, 1980; Moss, 2016; 

Petersson McIntyre, 2010; m.fl.)   
Attitydkomp. (Angelöw & Jonsson, 
2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & 

Jamal, 2008; Fill, 2011) 

Attityd till unisexkonceptet - Affektiv 
komponent 

 
11  

Unisex (Bradley, 2013; Butler, 2007; 
Holter, 1973, 1976, 1980; Moss, 2016; 

Petersson McIntyre, 2010; m.fl.)   
Attitydkomp. (Angelöw & Jonsson, 
2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & 

Jamal, 2008; Fill, 2011) 

Attityd till unisexkonceptet - Konativ 
komponent 

 
10 

Unisex (Bradley, 2013; Butler, 2007; 
Holter, 1973, 1976, 1980; Moss, 2016; 

Petersson McIntyre, 2010; m.fl.)   
Attitydkomp. (Angelöw & Jonsson, 
2000; Aronson, 2008; Evans, Foxall & 

Jamal, 2008; Fill, 2011) 

Servicelandskap - Kognitiv komponent   
15 , 16 , 17 , 18 , 

19 , 20 

Servicelandskap (Andersson, Eek & 
Philsgård, 2010; Bitner, 1992; Fill, 2011; 
Wilson et al., 2012; Zeithaml, Bitner & 

Gremler.,2013) 
Attitydkomp. (Evans, Foxall & Jamal, 

2008; Angelöw & Jonsson, 2000; 
Aronson, 2008; Fill, 2011) 

Servicelandskap - Affektiv komponent   
17 , 18 

Servicelandskap (Andersson, Eek & 
Philsgård, 2010; Bitner, 1992; Fill, 2011; 
Wilson et al., 2012; Zeithaml, Bitner & 

Gremler., 2013) 
Attitydkomp. (Evans, Foxall & Jamal, 

2008; Angelöw & Jonsson, 2000; 
Aronson, 2008; Fill, 2011) 

Servicelandskap - Konativ komponent   
19 , 20 

Servicelandskap (Andersson, Eek & 
Philsgård, 2010; Bitner, 1992; Fill, 2011; 
Wilson et al., 2012; Zeithaml, Bitner & 

Gremler, 2013) 
Attitydkomp. (Evans, Foxall & Jamal, 

2008; Angelöw & Jonsson, 2000; 
Aronson, 2008; Fill, 2011) 
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7.2 Bilaga 2 - Enkätformulär 

Figur 1 - Enkätinriktning: Inledning 
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Figur 2 - Enkätinriktning: Genuskoncept 
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Figur 3 - Enkätinriktning: Butiksexponering  
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7.3 Bilaga 3: Sammanställning av enkätsvar 

Figur 1  

 

 

 

 

 

 

Figur 2  
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Figur 3  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 
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Figur 5  

Ev. eget förslag till hur ett unisexkoncept kan implementeras i en fysisk 

klädbutik (mottages tacksamt!) 
39 svar 

 

Figur 5.1: Exponera samma plagg på flera olika kroppsformer oavsett kön för att ge kunden en insikt 
om att plagget passar för alla. 

Figur 5.2: Jag tänker att det inte behöver användas skyltdockor, det går lika bra att hänga på galgar, 
”häfta” upp på vägg etc 

Figur 5.3: För mig handlar det om allas lika värde! Är du flicka och vill ha rosa klänning så höjer vi dig 
för det! Jag handlar inte i affärer där könsindelningen inte är tydlig, jag har inte tid att leta efter det 
jag söker överallt. För mig som har en son finns ingen anledning att gå igenom klänningar. Jag inser 
att det finns en klick människor som inte vill ha eller har någon könstillhörighet, men majoriteten har 
det och vi måste kunna ha affärer anpassade efter oss. Jag är född 1982 och jag har ALDRIG känns 
mig mindre värd som människa för att jag är kvinna och oftast klädd i klänning! 

Figur 5.4: Tydligt skyltat att det är unisex. Människan är rädd att göra ”fel”. Minns tom att jag tyckte 
det va läskigt att handla i butiker med otydliga ”gränser” mellan herr och dam vid yngre ålder. 
Töntigt kanske, men så kan det va.. 

Figur 5.5: Anser att sortering efter passform/olika kroppstyper är att föredra snarare än kön, dels för 
att motverka könsstereotyper, men också då det binära könstänket exkluderar majoriteten av alla 
kroppstyper/behov av passform. 

Figur 5.6: Basic clothing on colour and other on function - like if I come and need a top or pants. 

Figur 5.7: För mig som transkvinna känns det bättre om jag vet att T-shirten jag har på mig är 
skapad för att passa kvinnor, det känns väldigt betryggande att även veta att den även ger typiskt 
Feminina vibbar. Jag anser att det här är en vinkling som aldrig riktigt tas upp. Ett "W" eller "M" på 
tröjans etikett kan göra så mycket för oss transpersoner. Men samtidigt så ser jag och förstår er 
syn på det hela också Så därför har jag sattit många pluppar i centern 

Figur 5.8: Anledning varför jag tycker att det är problematiskt att sluta med indelning i dam- / 
herravdelningar är för att det blir svårt för oss med breda höfter och stor byst att köpa kläder som 
också är gjorda för manliga kroppar. Även överviktiga män har ofta ing stora rumpor och höftar - att 
androgyniserar klädplagg kan bli väldigt diskriminerande för kurviga kvinnorkroppar 

Figur 5.9: 15: efter trend/tema alt aktivitet ex. 
Jobbat med visuell kommunikation i 12 år att del av tiden med butiksutseende. Jag tror att man 
vinner på ett vidare och mer inkluderande synsätt. Stor del av Skandinavien ser gärna ett mer unisex 
mode speciellt för barn. Men är Skit skraja för det på vuxendelen. Hur kommer det sig? 

Figur 5.10: Bara det inte fortsätter vara mansform=unisex så. 

Figur 5.11: Ta bort namn på avdelningar så som ”dam” ”herr”. Gör inte så stor ”grej” av att vara en 
unisexbutik - bara var en butik som säljer kläder för alla liksom. Svårt att förklara i text men hoppas 
ni förstår hur jag menar. 

Figur 5.12: Bilder/skyltning som visar hur samma passform på plagg ser ut på olika kroppar (ex 
manligt kodad, kvinnligt kodad, androgyn, smal, tjock, lång, kort osv) 
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Figur 5.13: Tror det är viktigt att vara tydlig med kläderna passform. Sen är det ju egentligen strunt 
samma vad plagget har för färg eller om det är en klänning. 

Figur 5.14: Hade gärna sett att man dels exponerar med både passform och typ av plagg 

Figur 5.15: Jobbar i butik själv. Med indelning på kön är det lättare att hålla koll på lager status på 
färger och plagg. Ökar även antalet plagg med indelning än en homogen massa kläder. Kanske 
passar bättre för mindre butiker med mindre exponeringsyta och försäljning. 

Figur 5.16: Bilder på både kön som bär kläderna 
Olika styling av samma plagg för inspiration 
Realistiska skyltdockor av ”riktiga kroppar” - inte barbiedockor 
Dela in i lång, kort, klädtyp och storlek? 

Figur 5.17: Problemet med unisex är att passformen oftast är "man" och därför sitter sämre på mig. 
Skulle däremot inte ha något emot om nån ville göra tex klänningar i "manlig passform". Tror dock 
att efterfrågan är för smal för att företag ska våga göra det? Pengarna styr. 

Figur 5.18: Tycker iaf att barnavdelningarna borde vara unisex indelat, det kan vara en bra start på 
förändringen. 

Figur 5.19: Nyckeln ligger i personalens utbildning och vilja att stötta ett unisextänk. Att medvetet 
informera kunderna om ”nej vi har inga skalbyxor för flickor men här har vi rosa, blå, gula och gröna 
byxor som kanske kan uppskattas?” 

Figur 5.20: Inte 

Figur 5.21: Gärna helt okommenterat och med typ skyltning: ”kläder”. 

Figur 5.22: Skulle önska en storleksyppdelning 

Figur 5.23: Inte dela upp 

Figur 5.24: Jag vill kommentera att jag anser att en först ska satsa på att bryta den destruktiva 
uppdelningen av flick- och pojkkläder på barnavdelningarna! 

Figur 5.25: Vi har ju inte könsneutrala kroppar så viktigt att ha könade skyltdockor imo, och det visar 
upp att plaggen som säljs kan bäras av olika kroppar. 

Figur 5.26: Tänker att idén med unisexbutik är bra. De enda klädesplagg som är könsspecifika är väl 
egentligen underkläder. Sedan kan män och kvinnor ha olika passform för vissa typer av kläder, typ 
jeans, men det beror lite på hur man designar de också... 

Figur 5.27: Ha många storlekar och eventuellt long och petite för de korta och långa personerna. 
Glöm inte tjocka. Detta är bra även för barn, de bryr sig inte om tjej/kill-kläder det är påtvingat av oss 
vuxna. 

Figur 5.28: En generell manskropp är formad olika än en generell kvinnokropp, så fokus på passform 
är för mig enda sättet att i en klädbutik med unisexkoncept hitta kläder som passar exempelvis min 
kropp. (Det var lättare som tonåring, då jag faktiskt kom i ex. en damformad skjorta utan att det blev 
en skev passform. Vilket f.ö. var skitsnyggt. Men tonårskroppen är en väldigt kort period i ett liv) 

Figur 5.29: Skulle gärna köpa kläder utifrån passform istället för kön och sen mer bredd i passform 
och vilka kroppar kläderna är tillverkade för. 

Figur 5.30: För att ett unisextänk skulle vara genomförbart så skulle alla kläder behöva visas upp på 
skyltdockor med typiskt maskulin resp. typiskt feminin kroppstyp. Jag finner det svårt att hitta tröjor 
och byxor på herravdelningen då dessa inte passar min höft-midja-ratio eller mina bröst. 
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Figur 5.31: Skyltdockor i olika former med samma plagg, men stylade på passande sätt efter 
kroppsform. Helt unisex! 

Figur 5.32: Viktigt att de som arbetar i butiken har kläderna på ett neutralt vis. 

Figur 5.33: Genom att visa upp många olika klädkombinationer på skyltdockor/reklamskyltar, och 
att det finns modeller och skyltdockor av alla kön. Också viktigt med medveten personal som 
öppnar upp för möjligheter och inte begränsar kunder. Eventuellt kunde man också behöva hitta ett 
nytt sätt att beskriva storlekar. 

Figur 5.34: Jag tror att det blir svårt med en gemensam avdelning då manliga och kvinnliga kroppar 
ser olika ut och därför kräver kläder sydda efter denna typ av kropp. Till exempel så sitter en 
herrkavaj inte så bra på en kvinnokropp och klänningar sitter inte så bra på manlig kropp, på grund 
olika axelbredd, höfter/rumpa, bröst. Om det fanns en modell som passar alla så skulle den behöva 
vara både lång och bred och därav inte sitta snyggt på någon. Det som skulle kunna fungera är att 
dam och herr överlappar mer. Som att klänningar sys i två olika passformer, herr och dam. Samma 
på "manligare" kläder. Så personer med kvinnlig eller manlig kropp kan ha samma plagg, men 
anpassad för de olika kroppstyperna. 

Figur 5.35: Skapa ett accepterat klimat. Behöver inte nödvändigtvis vara herr och dam avdelningar. 
Däremot säg en jeansavdelning, där herr-modeller hänger för sig i anslutning till dammodeller. Detta 
för att underlätta för de som är ute efter en tjejmodell, men samtidigt inte segregera efter kön på ett 
lika tydligt sätt. 

Figur 5.36: Om butiker väljer att ta bort uppdelningen av "tjej" & "kill" - avdelningarna, tror jag att det 
kan till en början lyfta fram unisex frågan i samhället.  
Självklart kanske det kan bli svårt för många av den lite äldre generationen att förstå direkt, men jag 
tror inte att den yngre generationen som faktiskt har växt upp med detta "genus-tänk" inte kommer 
ha svårt att anpassa sig. 

Figur 5.37: Tror att det är viktigt att visa på hur både ”manligt” formade kroppar (breda axlar, inga 
bröst, rakare överkropp osv.) och ”kvinnligt” formade kroppar (bröst, bredare höfter, smalare midja) 
kan bära både kvinnligt och manligt kodade kläder, snarare än att använda enbart könsneutrala 
skyltdockor och androgyna modeller. Annars är det lätt att könsneutral likställs med manligt. En 
annan risk om man enbart har könsneutrala skyltdockor är att de som har väldigt ”kvinnliga” eller 
väldigt ”manliga” kroppar avstår från att handla unisexkläder då de tror att det inte passar dem. 

Figur 5.38: Min erfarenhet av unisex är att "unisex" betyder ungefär "manligt". Unisexkläder brukar 
inte passa min mycket kurviga kropp, utan brukar förutsätta att man är smal och rak i kroppen. Om 
unisexkonceptet endast går ut på att kategorisera kläderna på ett annat sätt (enligt t.ex. passform) 
och göra fler kvinnligt kodade kläder som passar bättre på "manliga" kroppar, och vice versa, så ser 
jag på rak arm inga nackdelar med det. 

Figur 5.39: Ni har bra förslag. Problemet för mig är att jag inte vill handla i en sådan butik. Jag skulle 
hellre se ett koncept som har unisex-avdelning parallellt med dam/herr. Barnkläder kan vara helt 
unisex. Byxor kan sorteras efter benlängd. 
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7.4 Bilaga 4 - Arbetsfördelning 

OMRÅDE  FÖRDELNING 

Uppsatstitel. Underrubrik (titel). Praktiskt 
genomförande av modell. Bilaga 3 - 
Sammanställning av enkätsvar. 

 
Evelina Dahlbo 

Metod - Operationalisering. Metod - 
Datainsamling- Primärdata. Metod - 
Tillförlitlighet och forskningsetik- Forskningsetik. 
Metod - Metod och källkritik. Bilaga - 
Arbetsfördelning. 

 
Evelina skrev ned texten.  

Edith flikade in formuleringar. 

Layout. Citat. Abstrakt, Innehållsförteckning. 
Källförteckning. Bilaga 2 - Enkätformulär.  
Bilaga 3 - Figur 5- Ev. eget förslag. 

 
Edith Rehnberg 

Teoretisk konklusion. Metod - Datainsamling- 
Sekundära källor. Metod - Analysmetod. Metod - 
Tillförlitlighet och forskningsetik- Reliabilitet. 
Metod - Tillförlitlighet och forskningsetik- 
Validitet. Bilaga 1 - Operationaliseringstabell. 

 
Edith skrev ned texten.  

Evelina flikade in formuleringar. 

Inledning, bakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering, syfte, avgränsningar och 
uppsatsens disposition. Teori - Kön, genus och 
unisex. Teori - Konsumentbeteende. 
Servicelandskap. Metod - Vetenskapligt synsätt. 
Metod - Forskningsansats. Metod - 
Forskningsmetodik och design. Metod - Urval. 
Slutsats, rekommendationer till företag och 
rekommendationer till vidare forskning. 
Konceptet till modellen.  

 
Arbetsfördelningen i utformandet: 

50/50 från båda parterna. 

 
Empiri och analys. 

Evelina sammanställde det 
empiriska materialet i flytande  

text samt lade in samtliga  
diagram i den löpande texten. 

Under analysen och kopplingarna 
till den teoretiska referensramen 
hade Edith det största ansvaret. 

Arbetsfördelningen i utformandet 
blev 60/40 då Evelina inflikade  

med formuleringar och samtidigt 
kollade över källor i texten så att  

de var korrekt hänvisade. 
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