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Abstract: 

The society we live in today does not look like it did when our ancestors and their generation grew 
up. The development has made the globalization and technology, especially concerning information 
and communication taken a big step forward.  

Thanks to technological advances, many people have access to a new kind of information. Today a 
majority of consumers knows that more or less hazardous chemicals might remain in the garments 
that are hanging in the store. A market has emerged with clothes that are free from substances that 
are unhealthy and bad for the nature.  

A overall consumer survey, a profound survey and a competitor analysis has been done. From the 
surveys we have developed a simple business plan.   

The purpose of this essay is to explore, describe and analyze how to start up a company with a 
concept of selling eco-friendly and healthy clothes for children aged 0-3 years. The reason to why we 
chose to focus on toddlers is that a child in young age has a more sensitive skin and is more 
susceptible to allergies. Organically produced cloths are for that reason more important for toddlers 
than for adults.   

Our study has primarily had a descriptive purpose but also partly an investigational purpose. This 
means that when we began this study, we had quite little knowledge of the investigation problem. 
We have partly used a qualitative method and partly a quantitative method and we have used a 
cross-sectional approach in all investigations. In our study, we have chosen to combine primary and 
secondary data. The primary sources we have used are for example our market researches. The basis 
for the work, our theory that created our problem formulations is secondary data.  

In the conclusion, we are taking up conclusions that there are consumers who are seeking for toddler 
clothes that are eco-friendly and healthy by web shops. We also believe that there is a way to 
differentiate against the competitors with our selected concept. We could, for example offer a range 
of unisex clothes that are not present in significant quantities in the present situation. There are 
currently not many companies that are offering these sorts of cloths. 
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Sammanfattning 

Det samhälle vi lever i idag ser inte ut som det gjorde när våra fäder och deras generation växte upp. 
Utvecklingen har gjort att både globaliseringen och speciellt tekniken som berör information och 
kommunikation har tagit ett stort steg framåt. 

Tack vare teknikutvecklingen får många personer tillgång till en ny typ av information. Idag känner 
flertalet konsumenter till att det förkommer flera olika mer eller mindre farliga kemikalier som finns 
kvar i de klädesplagg som hänger i butik. En marknad har uppstått med kläder som är miljö- och 
hälsovänligt tillverkade.  

En övergriplig och en djupgående konsumentundersökningen har genomförts, samt en 
konkurrentanalys. Utifrån undersökningarna har vi utformat en övergriplig affärsplan.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera hur ett företag går tillväga för att 
starta upp en verksamhet som säljer miljö- och hälsovänliga småbarnskläder för barn i åldern 0-3  år. 
Anledningen till att vi valt att inrikta oss på småbarn är att barnen i så små åldrar har känsligare hud 
och lättare får allergier. Därför är ekologiskt framställda kläder viktigare för småbarn än för vuxna.  

Vår undersökning har i första hand ett beskrivande syfte men även till viss del ett explorativt syfte. 
Det innebär att när vi påbörjade den här studien så hade vi en relativt liten kännedom om 
undersökningsproblemet. Vi har dels använt oss av en kvalitativ metod och dels en kvantitativ metod 
och anser att vi har använt oss av en tvärsnittsansats i samtliga undersökningar. I vår studie har vi 
valt att kombinera primär och sekundärdata. De primära källor som vi har använt oss av är 
exempelvis vår marknadsundersökning. Grunden för arbetet, det vill säga vår teori som skapat våra 
problemformuleringar är sekundärdata. 

I slutsatsen har vi kommit fram till att det finns konsumenter som efterfrågar småbarnskläder som är 
miljö- och hälsovänliga via internet. Vi anser även att det finns ett sätt att differentiera sig på 
marknaden med vårt valda koncept. Vi skulle t.ex. kunna erbjuda ett sortiment med könsneutrala 
kläder som ej förekommer i större mängder i dagsläget. Det förekommer inte heller så många företag 
som erbjuder särskilt generösa servicevillkor.  

 

 

 

Nyckelord: Ekologiska kläder, rättvisemärkta kläder, uppförandekod/code of conduct, 
konsumentbeteende, E-handel/näthandel, forum, blogg, prissegment, småbarn. 
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1. Inledning 

_________________________________________________________________________________ 

Det här kapitlet kommer beröra problembakgrund och problemdiskussion av vårt valda ämne. Utifrån 
de två punkterna kommer vi även behandla problemformulering, problemavgränsning och 
uppsatsens syfte. Kapitlet kommer att avslutas med nyckelord och definitioner samt en disposition 
över uppsatsen.……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
__________________________________________________________________________________ 

1.1  Problembakgrund 

Dagens samhälle ser inte ut som det gjorde när våra fäder och deras generation växte upp. 
Utvecklingen har gjort att både globaliseringen och speciellt tekniken som berör information och 
kommunikation har tagit ett stort steg framåt. Den förändrade situationen har lett till att vi idag lever 
i något som många valt att kalla informationssamhälle vilket innebär att informationen är betydligt 
mer lättillgänglig 

Tack vare teknikutvecklingen får många personer tillgång till en ny typ av information. Idag känner 
flertalet konsumenter till att det förkommer flera olika mer eller mindre farliga kemikalier som finns 
kvar i de klädesplagg som hänger i butik. Det har gjort att konsumenter ofta väljer att tänka efter en 
gång extra innan de handlar produkter och tjänster. Enligt en studie som har presenterats av Johnson 
& Johnson Consumer Nordic visar att bebisars hud är hälften så tunn i jämförelse med vuxnas. Det 
innebär att bebisens hud enklare absorberar och tar till sig ämnen som appliceras på den, samt att 
den är betydligt mer känslig. Blir bebishuden torr och får sprickor är det enkelt för bakterier att 
tränga in i den och allergier kan uppstå.1 

På naturskyddsföreningens hemsida (www.naturskyddsforeningen.se) finns att läsa om en studie där 
Göteborgs miljöförvaltning testat fem barntröjor där de funnit höga halter av ftalater som är en 
samling av miljö- och hälsoskadliga ämnen. I en av de tröjorna som testats var halten mer än tio 
gånger högre än vad som tillåts i barnleksaker. Dagligen kommer nya rapporter om olika textilier som 
innehåller diverse olika skadliga kemikalier.2 

Öko-tex arbetar sedan 1992 med att främja alla textila produkter som är bra för hälsan.3 De anser att 
ju intensivare förhållande mellan hud och textil, desto högre krav måste ställas. Öko-tex har gjort upp 
en klassificering i fyra olika nivåer där barnkläder befinner sig i produktklass ett tillsammans med 
sängkläder, tygdjur och leksaker för barn upp till tre år. Barnkläder som är fria från hälsofarliga 
kemikalier märks med “Öko-tex 100, klass 1”. 4 

Klädföretag som inte prioriterar att certifiera sina barnkläder mot Öko-tex 100 försvarar sig med att 
det är svårt att få kläderna helt fria från kemikalier, men att kemikalier och andra hälsofarliga 
substanser försvinner efter det att konsumenten har tvättat plagget.5 

                                                             
1
     http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/johnson-johnson-consumer-nordic/pressrelease/view/ny-undersoekning-

visar-foeraeldrar-osaekra-paa-hur-de-ska-vaarda-sin-bebis-hud-felaktig-vaard-av-babyhud-kan-leda-till-allergi-och-
framtida-298293 2010-03-08  

2     http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljogifter-i-klader/miljogift-i-barnklader/ 
2010-03-08 

3    http://www.oeko-tex.com/oekotex100_PUBLIC/index.asp?cls=21 2010-03-08 

4   http://www.oeko-tex.com/oekotex100_PUBLIC/content.asp?area=hauptmenue&site=einteilung&cls=212010-03-08 

5
     http://www.alltombarn.se/konsument/svart-undvika-gift-i-barnklader-1.1239 2010-03-08 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/johnson-johnson-consumer-nordic/pressrelease/view/ny-undersoekning-visar-foeraeldrar-osaekra-paa-hur-de-ska-vaarda-sin-bebis-hud-felaktig-vaard-av-babyhud-kan-leda-till-allergi-och-framtida-298293
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/johnson-johnson-consumer-nordic/pressrelease/view/ny-undersoekning-visar-foeraeldrar-osaekra-paa-hur-de-ska-vaarda-sin-bebis-hud-felaktig-vaard-av-babyhud-kan-leda-till-allergi-och-framtida-298293
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/johnson-johnson-consumer-nordic/pressrelease/view/ny-undersoekning-visar-foeraeldrar-osaekra-paa-hur-de-ska-vaarda-sin-bebis-hud-felaktig-vaard-av-babyhud-kan-leda-till-allergi-och-framtida-298293
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljogifter-i-klader/miljogift-i-barnklader/
http://www.oeko-tex.com/oekotex100_PUBLIC/index.asp?cls=21
http://www.oeko-tex.com/oekotex100_PUBLIC/content.asp?area=hauptmenue&site=einteilung&cls=21
http://www.alltombarn.se/konsument/svart-undvika-gift-i-barnklader-1.1239
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Internethandeln ökar ständigt trots konjunktursvägningarna. Den delen av internethandeln som 
dominerar marknaden är köp som företag gör sinsemellan, de såkallade business to business (B2B) 
köpen. Handelns utredningsinstitut har räknat ut att omsättningen för den totala internethandel 
2009 var drygt 20 miljarder kronor. I den siffran är inte resebranschen och B2B köpen inräknade. I 
slutet på 90-talet inledde företeelsen att företag började sälja sina produkter direkt till konsumenter 
(business to consumer, B2C) via internet. De var främst postorderföretagen som tog steget ut på 
internet och de har idag många av de mest framgångsrika internetshoparna. Idag finns det många 
företag som väljer att enbart sälja sina produkter via internet. Statistiska centralbyrån presenterade 
2009 en studie som visar att mellan april 2008 och mars 2009 så handlade 63 % av alla Sveriges 
individer i åldrarna 16-74 år varor eller tjänster via internet. De presenterar även att kläder och 
sportartiklar utgör 24 % av internethandelns marknad. 6 

Förändrade attityder och beteenden hos konsumenterna har påverkat intresset att köpa produkter 
på ”nätet” i allt större utsträckning. 

1.2  Problemdiskussion 

Kritiker säger att alla kläder skall vara fria från kemikalier och andra miljöföroreningar, men gång på 

gång har de påträffats kläder med olika påtagligt farliga ämnen. Det har idag lett till ett ökat intresse 

bland många småbarnsföräldrar som har börjat uppmärksamma miljövänligare och skonsammare 

alternativ till sina barn. En ny marknad har uppstått med företag som säljer bebis- och barnkläder 

som t.ex. är ekologiskt framställda, fria från kemikalier, miljömärkta och rättvist tillverkade.  

Företag vill på olika sätt legitimera sin verksamhet genom att t.ex. utsättas för granskning och bli 

licensierade. 

Tidigare har den enskilda konsumenten inte haft den kunskap och vetskap som finns tillgänglig idag 

om kemikalier och andra hälsoskadliga substanser. Vi vill poängtera att dagens mammor fick läsa 

ämnen som miljö, etik och moral i skolan, dessutom följer de med i utvecklingen och har full koll på 

sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter där det regelbundet rapporteras fall som rör 

området.  

Småbarnsmammor är vanligtvis den gemensamma målgruppen för alla bebis- och småbarnskläder. 

De är väldigt mottagliga för information då de ofta är mammalediga och har som dagsintresse att ta 

promenader med barnvagnen och träffa andra mammor, där de titt som tätt diskuterar om saker 

som rör deras småbarn. Med andra ord, om det finns smarta uppfinningar till barn eller bra 

barnkläder så sprider sig ryktet ganska snabbt.    

Alla mammor vill det bästa för sina barn, men det är inte alla som har råd att köpa de något dyrare 

barnkläderna. Den största målgruppen beräknas vara kvinnor med lite stabilare inkomst, vilket 

innebär att det är en marknad som inte blir lika drabbad av konjunktursvägningarna.  

Det uppges ofta att trender startar i större städer innan de så småningom sprider sig ut i landet. Tack 

vare att många klädföretag väljer att starta klädförsäljning via internet, genom såkallade 

webbshoppar blir kläderna mer tillgängliga och konsumenterna behöver inte bo i en större stad för 

att få tillgång till de bästa alternativen eller de senaste trenderna.  

                                                             
6
     http://www.e-handelstrender.se/e-handel-statistik/ 2010-03-08 

http://www.e-handelstrender.se/e-handel-statistik/
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1.3  Problemformuleringar 

Författarna har valt att sammanfatta problemformuleringarna utifrån problemdiskussionen ovan. 
Vad som inte framgår i problemdiskussionen är att vi även valt att lägga stort fokus på hur företag 
går tillväga för att starta upp en verksamhet. 

1.3.1  Huvudproblem ett 

Hur stort intresse finns bland dagens föräldrar gällande att köpa småbarnskläder som är miljö- och 
hälsovänliga via internet?  

1.3.2  Huvudproblem två 

Går det att differentiera sig på en marknad med syftet att sälja miljö- och hälsovänliga 
småbarnskläder?  

1.4  Syfte  

Syftet med vår studie var att undersöka och analysera marknaden för småbarnskläder som är miljö- 
och hälsovänliga och säljs via internet. Utifrån egna observationer av marknadens utbud och 
efterfrågan ska vi utforma en övergriplig affärsplan där vi försöker finna ett sätt att differentiera oss 
gentemot konkurrenterna.  

1.5  Problemavgränsningar 

I vår rapport har vi studerat en marknad inom Sverige. Vi har tagit en närmare titt på utbud och 
efterfrågan av miljö- och hälsovänliga småbarnskläder. Vi har valt att koncentrera oss på småbarn i 
åldern 0-3 år. 

1.6  Uppsatsens disposition 

Vår uppsats genomförs enligt följande disposition: 

Kapitel 1 – Inledning  

I det inledande kapitel kommer vi beröra rapportens problembakgrund, problemdiskussion och 
problemformuleringar. Kapitlet kommer även vidröra studiens syfte samt begreppsdefinitioner och 
nyckelord. 

Kapitel 2 – Studiens metod och genomförande 

Under det här kapitlet kommer vi att beskriva hur vi ska gå tillväga för att färdigställa den här 
studien. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Under den teoretiska referensramen presenteras fakta och teorier som används under arbetets gång. 
De fakta som presenteras här har en avgörande roll i uppsatsens analys och diskussion. 

Kapitel 4 – Empiri och analys av empiri 

Här presenteras de resultat som vi kommit fram till i vår studie och analys på resultatet. 

Kapitel 5 – Användandet at teorin i affärsplanen 

I kapitel fem kommer vi att tolka de material som vi fått in under marknadsanalysen och relatera det 
till teorin från den teoretiska referensramen. 
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Kapitel 6 – Slutsatts 

Under slutsatsen presenteras våra svar på studiens huvud- och delproblem. 

Kapitel 7 – Avslutande diskussion 

I kapitel sju redovisas vår diskussion och reflektion av studien samt förslag till vidare forskning inom 
området. 

1.7  Nyckelord och definitioner 

Nedan finns nyckelord och definitioner som kan behöva en förklaring till olika delar av vårt arbete 
som vi kommer stöta på under arbetets gång.  

Ekologiska kläder: Kläder som är producerade på ett långsiktigt hållbart sätt och inte påverkar natur 
och miljö negativt. 

Rättvisemärkta kläder: Kläder som är producerade under rättvisa förhållanden för de arbetarna som 
producerar kläderna. 

Uppförandekod/Code of conduct: Riktlinjer som utformas och sedan måste godkännas av den 
tillverkande organisationen och innehåller hur de på etiskt och socialt sätt ska arbeta. 

Konsumentbeteende: Hur olika faktorer påverkar en konsuments inköpskraft. 

E-handel/näthandel: När en konsument eller företag köper eller byter en produkt, tjänst eller 
information över ett datanätverk. 

Forum: En plats där debatter äger rum, i vår uppsats syftar vi på forum via nätet. 

Blogg: En dagbok via nätet. 

Prissegment: Vilken prisklass företaget väljer att tillhöra för majoriteten av sina produkter. 

Småbarn: Barn i åldern 0-3 år. 
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2. Studiens metod och genomförande 

__________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet kommer vi att presentera olika alternativa metoder samt redovisa vilka metoder vi 
har använt oss av vid genomförandet av studien. 

__________________________________________________________________________________ 

2. 1 Kunskapssyfte 
 
Kunskapssyftet i undersökningen ska berätta om vad vi har för förkunskaper. Kunskapssyftet har en 
betydande del av vad och på vilket sätt vi undersöker. Därför måste vi vara eftertänksamma vid val 
av kunskapssyfte 
 
2.1.1 Explorativt syfte 

Undersökningar där inte kännedomen om undersökningsområdet är så stor eller där kunskap saknas 
helt, har undersökningen i första hand ett explorativt syfte. Undersökarna kommer alltså att göra 
upptäckter under resans gång där undersökarna inte vet hur det kommer sluta. I den typen av 
undersökningar kan intressanta frågeställningar uppkomma som sedan kan undersökas närmare. Det 
kan också fungera som en förundersökning. 7 

2.1. 2 Beskrivande syfte 

Om undersökarna har en bra vetskap om undersökningsproblemet, men saknar en tillräckligt 
uppdaterad, klar och tydlig bild genomförs undersökningen med ett beskrivande syfte. 
Undersökningarna kan beskriva fakta från både nutida och dåtida händelser. En vanlig beskrivande 
undersökning är opinionsundersökningar. 8 

2. 1. 3 Val av huvudsyfte 

Vår undersökning har i första hand ett beskrivande syfte men även till viss del ett explorativt syfte. 
Det innebär att när vi påbörjade den här studien så hade vi en relativt liten kännedom om 
undersökningsproblemet. Därför beslutade vi oss för att gå en ”starta eget kurs” på Drivhuset för att 
få en övergripande bild över hur t.ex. en person bygger upp ett företag från grunden. Vi ville även få 
en generell bild av efterfrågan av miljö- och hälsovänliga småbarnskläder genom att genomföra två 
konsumentundersökningar. Utifrån resultaten analyserade och beskrev vi utfallet av undersökningen. 
Med hjälp av underlaget försökte vi tolka och dra slutsatser för att sedan bygga upp en övergriplig 
affärsplan utifrån vår affärsidé. 

2.2 Undersökningsmetod 

Beroende på vad författarna vill undersöka så finns det i princip två olika undersökningsmetoder som 
undersökarna kan använda sig av nämligen kvalitativ och kvantitativ.  

  

                                                             
7 Andersen, 1998, s. 18-19 
8
 Andersen, 1998, s. 18 
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2. 2. 1 Kvalitativ metod 

Med en kvalitativ metod så menas det att enskilda fall undersöks på djupet. Utifrån det görs en 
noggrann redogörelse samt en utvärdering av problemet. Undersökarna ska försöka förstå 
problemområdets och helhetens samband. Ett typiskt exempel på kvalitativ metod är en djupintervju 
och innehåller vanligen öppna frågor.9 

2. 2. 2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod är mer allmänt strukturerad. Forskare får en större bredd från många olika 
undersökningsenheter. Ett bra exempel på en kvantitativ metod är enkätundersökningar där den 
undersökta får slutna frågor. Det vill säga att det finns ett begränsat antal svarsalternativ för den 
undersökte. Undersökningarna har fördelen att vara mycket lättare att sammanställa än vid 
kvalitativa undersökningar. 10 

2. 2. 3 Undersökningsansats 

Nedan presenteras fyra olika undersökningsansatser, tvärsnittsansats, longitudinell ansats, 
fallstudieansats och experimentell ansats. 

2. 2. 3. 1 Tvärsnittsansats 

En tvärsnittsansats ska ge en bild av en population under en given tidpunkt och är den vanligaste 
förekommande typen av marknadsundersökningar. En tvärsnittsansats är oftast bred och ytlig. Det är 
en bra studie för att få förenklad bakgrundsinformation inom området som undersöks. 
Datainsamlingen sker oftast genom enkäter med färdiga svarsalternativ. Anledningen till att 
tvärsnittsansatser är vanligast förekommande av undersökningsansatser är att de oftast är mindre 
kostsamma än de andra. 11 

2. 2. 3. 2 Longitudinell ansats 

En longitudinell ansats är en undersökning som vanligen är bred och ytlig och är ett bra alternativ om 
författarna ska undersöka ett problem över en tid. I en longitudinell ansats undersöks samma 
personer och bildar en så kallad panelstudie som sträcker sig över en viss tidsperiod. Den är mer 
kostsam, avancerad och tidskrävande än vissa andra undersökningsansatser men ger oftast bättre 
resultat.12 

2. 2. 3. 3 Fallstudieansats 

Här ligger fokus på en eller några få undersökningsenheter. Ett exempel på en fallstudie kan vara en 
person eller ett företag. Utifrån en fallstudie vill undersökarna utveckla en helhetsförståelse. De 
lämpar sig när komplexa processer studeras och undersökarna vill förstå vad, hur och varför saker 
händer. Undersökarna vill med en fallstudie få stora kunskaper i unika fall.  13 

2. 2. 3. 4 Experimentell ansats 

Ansatstypen skiljer sig från de andra på så sätt att den inte är tidsbestämd på samma sätt. Den kan 
både genomföras som en ad hoc och återkommande studie. Studien kan vara till för att få allt från 
ytlig till djup data. En experimentell ansats kan gå till på så sätt att en grupp personer blir utsatta för 
en förändring i sin tillvaro där undersökarna sedan jämför resultatet med hur det var före ändringen. 

                                                             
9 Andersen, 1998, s. 31 
10 Andersen, 1998, s. 31 
11 Christensen et al, 1998, s. 55 
12

 Christensen et al, 1998, s. 56-57 
13 Christensen et al, 1998, s. 58-60 



7 
 

Forskare vill med säkerhet veta att resultatet berodde på ändringen och ingenting annat. Ansatsen är 
både tidskrävande och svår att utföra och är därför ganska ovanlig. Den experimentella ansatsen 
lämpar sig om bilden för vad som ska studeras är tydlig.14 

2. 2. 4 Val av undersökningsmetod och undersökningsansats 

I vår studie har vi genomfört en övergriplig konsumentundersökning och en djupgående 
konsumentundersökning som både innehöll fasta svarsalternativ och öppna frågor. Vi har även 
utformat en konkurrentanalys där vi med hjälp av ett frågeformulär har intervjuat butikschefer och 
butiksanställda med både öppna och slutna frågor. Därav har vi dels använt oss av en kvalitativ 
metod och dels en kvantitativ metod. Vi anser att vi har använt oss av en tvärsnittsansats i samtliga 
undersökningar. 

2. 3 Urval 

Eftersom en undersökning av samtliga enheter skulle vara både väldigt tidskrävande och kostsamt så 
måste ett urval göras. Ett urval från den tilltänkta målgruppen får representera hela populationen. 
De olika urvalsmetoderna som finns avgör hur pass representativt resultatet blir. Oavsett vilken 
urvalsmetod som undersökarna använder kommer aldrig urvalet motsvara den population forskarna 
ämnar undersöka exakt.15 

2. 3. 1 Sannolikhetsurval 

Vid undersökningarna kan forskaren generalisera resultatet med relativt stor säkerhet. Vid 
sannolikhetsurval får resultaten vanligtvis låga felmarginaler och undersökarna kan definiera hur 
stora dem är.  Det är slumpen som avgör vilket urvalet blir från målpopulationen.  Sannolikhetsurval 
innebär att alla i målpopulationen har samma chanser att komma med i undersökningen. En annan 
vanlig sannolikhetsurvalsmetod är systematiskt slumpmässigt urval. Skillnaden är att forskarna utgår 
efter en lista med samtliga i målpopulationen och väjer i förväg ett mönster dem går efter med hur 
enheterna ska väljas ut. Ett exempel kan vara var fjärde på listan. 16  

2. 3. 2 Icke-sannolikhetsval 

Forskarna väljer själva ut respondenterna till undersökningen och samtliga enheter har därför inte 
chans att delta i undersökningen. Forskarna undersöker en liten grupp med målet om att få ett 
kvalitativt resultat. 17 

2. 3. 3 Bortfallsfel 

Bortfallsfel innebär de fel som inte beror på fel i urvalet. Om bortfallet är stort kan resultatet bli 
väldigt missvisande. Får undersökarna ett stort bortfall kan det vara bra att göra en bortfallsanalys 
för att se vad bortfallet beror på. Det kan till exempel bero på att respondenten inte vill svara eller 
att forskarna inte får kontakt med respondenten. Det har mycket att göra med hur pass engagerad 
respondenten är i undersökningen.18 

2. 3. 4 Val av urvalsmetod 

Vår studie innehåller tre olika undersökningar. Konsumentundersökningen och den djupgående 
konsumentundersökningen har genomförts med sannolikhetsurval eftersom vi har lagt upp 
undersökningen på diverse forum på internet där de som ville hade möjligheten att delta i 

                                                             
14 Christensen et al, 1998, s. 60-61 
15 Christensen et al, 1998, s. 86 
16 Lekvall och Wahlbin, 2001, s. 238 och 244 
17

 Christensen et al, 1998, s. 86 
18 Christensen et al, 1998, s. 88 
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undersökningen oavsett kön eller ålder. Vi försökte nå ut till en bred målgrupp genom att använda 
oss av olika kanaler som skiljde sig från varandra och på så vis både nå mammor och pappor i olika 
åldrar. Dock så vet vi inte hur många utav de som sett länken till vår undersökning som valt att delta.  
De som deltog i konsumentundersökningen erbjöds även att få delta i vår djupgående 
konsumentundersökning. Vår konkurrentundersökning utfördes efter ett icke-sannolikhetsurval 
eftersom de var vi undersökare som valde ut vilka företag som skulle tillfrågas.  

2. 4 Datainsamlingsmetod 

För att kunna undersöka ett problemområde krävs det att författarna samlar in fakta. Alternativen 
som författarna kan välja mellan vid val av datainsamlingsmetod är sekundärdata och primärdata. 
Vilken av metoderna författarna väljer att använda sig av kan bero på tillgängligheten av data eller 
om det finns någon möjlighet att samla in data. Skillnaden mellan de båda metoderna beskrivs 
nedan. 

2. 4. 1 Sekundärdata 

De data som någon annan tagit reda på tidigare och vi som forskare utvärderar och återberättar 
utifrån deras resultat kallas för sekundärdata. Det kan till exempel vara forskare som tidigare 
undersökt samma område. Det finns många fördelar med sekundärdata och främst att det är mycket 
mer tids- och energisparande att samla in än primärdata. En annan betydande fördel är att dagens 
data kan jämföras med historisk. Sekundärdata kan till exempel vara statistikbyråer och dataarkiv. 19 

2. 4. 2 Primärdata 

De källor som vi som forskare samlat in för undersökningens ändamål kallas för primärdata. Det är 
alltså första gången som det efterfrågade underlaget samlas in. Fördelar med det är att forskarna får 
en bättre syn på ämnet när de själv samlar in data. 20 
 
2. 4. 3 Val av data 

I vår studie har vi valt att kombinera metoderna. De primära källor som vi har använt oss av är 
exempelvis vår marknadsundersökning. Grunden för arbetet det vill säga vår teori som skapat våra 
problemformuleringar är sekundärdata. 

2. 5 Undersökningens tillförlitlighet 

Forskare måste ständigt vara kritiska för att undvika felaktigheter som i sin tur kan leda till ett 
inkorrekt resultat. 

2. 5. 1 Reliabilitet 

Reliabilitet går ut på att resultatet ska bli det samma oberoende på vem som utför undersökningen 
under identiska eller likartade undersökningsmetoder. I de fall där reliabiliteten är låg beror det 
oftast på att mätmetoden ej preciserats på ett tillräckligt noggrant sätt. 21 

2. 5. 2 Validitet 

Validiteten i en undersökning innebär hur pass trovärdig den är och hur den överensstämmer med 
verkligheten. Validitet är ett mått på hur väl undersökningen täcker sitt område. 22

                                                             
19 Andersen, 1998, s. 158-159 
20 Andersen, 1998, s. 150 
21

 Christensen et al, 1998, s. 244 
22 Christensen et al, 1998, s. 245 
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2. 5. 3 Vårt ställningstagande till reliabilitet och validitet 

Vi anser att reliabiliteten i våra konsumentundersökningar är relativt hög eftersom att alla personer 
som har tillfrågats har haft samma förutsättningar i form av samma frågor. Tack vare att 
undersökningen har skett via internet så har inte vi undersökare personligen kunnat påverka svaren 
från deltagarna. Det som skulle kunna skilja förutsättningarna åt är ifall olika respondenter misstolkar 
eller uppfattar frågorna på olika vis. Att 150 personer i olika åldersgrupper har deltagit i 
konsumentundersökningen höjer validiteten för undersökningen. 

Vi anser att validiteten i vår konkurrentanalys inte är lika hög som i konsumentundersökningarna 
eftersom det är vi som forskare som personligen intervjuat de tillfrågade företagen. Det är möjligt att 
vi som undersökare har ställt frågorna på ett sådant vis att det påverkar respondentens svar. 
Dessutom kan det faktum att bara nio företag deltagit i konkurrentundersökningen och att deras 
gemensamma svar ska representera en större målgrupp göra att både reliabiliteten och validiteten 
för undersökningen kan ifrågasättas. 
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3. Teoretisk referensram 

__________________________________________________________________________________ 

Teorier är ett antal antaganden eller påståenden vars syfte är att förklara händelser av olika slag och 
klassificerar forskarnas kunskap om dem.23 En teoretisk referensram kan t.ex. utgöras av olika 
modeller och teorier som forskarna finner relevanta för undersökningen och motiveringar varför de 
finner att de är det. Alla de teorier som forskarna kommer att ta upp i rapporten ska vara med i den 
teoretiska referensramen. Här tar även forskarna upp de relevanta litteratur- och internetkällor som 
de kommer att använda sig av. Några av de modeller som förekommer är: Förstå kundbeteendet, 
Kommunikationsprocessen, Marknadsmixen, Kundnärhetens nycklar och Porters fem 
konkurrenskrafter. Vi har valt ordningen som vi har i kapitlet utefter det att ett behov hos 
konsumenter först uppstår innan företagaren kan ta fram produkter eller tjänster som är 
efterfrågade. Utefter behovet skapar företaget en affärsidé och ett budskap som ska sändas ut. 
__________________________________________________________________________________ 

3.1 Behov 

Innan en person köper en vara eller tjänst så måste den först ha ett behov av det försäljaren 
erbjuder.  Det finns både behov som är enkla att förstå och dem som är komplexa att förstå. Ett 
annat begrepp som har med behov att göra är efterfrågan. För att ett behov ska bli efterfrågan ska 
kunden ha tillräckligt stor köpkraft. En företagare bör alltså först identifiera ett behov som tillräckligt 
många konsumenter efterfrågar och ännu inte finns på marknaden, innan den bestämmer sig för att 
starta upp en verksamhet. Människans behov kan delas in i tre olika kategorier: 

 Fysiska behov – t.ex. hunger, värme, tak över huvudet, vatten och sömn 

 Sociala behov – t.ex. grupptillhörighet, uppskattning, känna sig omtyckt och respekterad. 

 Psykologiska behov – t.ex. utveckling, självförverklighet, njutning och skönhet 

Kunden måste kunna identifiera och förstå behovet företagaren försöker förmedla så att den känner 
sig säker på varan eller tjänsten den köper. 24 

3.2 Kundbeteende 

Företagare behöver få fram vilket beteende deras kunder har för att kunna rikta marknadsföringen 
till dem och på så sätt arbeta kundcentrerat.  

3.2.1 Faktorer som påverkar kundbeteendet: 

 Kulturella faktorer 

I det mänskliga beteendet ingår de kulturella faktorerna subkultur och socialklass. En subkultur är 
grupper inom kulturen som känner tillhörighet inom gruppen.25 Socialklass är en term för uppdelning 
av personer inom samhället utefter sociala och ekonomiska kriterier. 26 

 Sociala faktorer 

I sociala faktorer innefattas olika referensgrupper. En referensgrupp kan t.ex. vara familj, vänner och 
individens plats i samhället. Referensgrupperna har ett stort inflytande över individen och fungerar 
ofta som ett föredöme när det gäller val av produkter och när en konsument väljer att handla. 

                                                             
23 http://www.ne.se/lang/teori 8 april 2010. 
24 Holmström, Företagsekonomi – från begrepp till beslut, 2007, sida 179. 
25

 http://ne.se/lang/subkultur 9 april 2010. 
26 http://ne.se/lang/socialklass 9 april 2010. 

http://www.ne.se/lang/teori
http://ne.se/lang/subkultur
http://ne.se/lang/socialklass
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Köpbeteendet påverkas också på så sätt att samma individ kan ha olika sorters köpbeteende 
beroende på vilken referensgrupp den är tillsammans med för tillfället. 

 Personliga faktorer 

De personliga faktorerna innebär t.ex. ålder, yrke, utbildning, inkomst, livsstil m.m. som påverkar en 
persons köpbeteende.  

 Psykologiska faktorer 

Faktorer för motivation, värderingar, inlärning och attityder är exempel på vad som ingår i 
psykologiska faktorer. 27  

 
3.2.2 Förstå kundbeteendet 

För att forskaren ska kunna förstå sig på en kunds köpbeteende går det att använda sig av David 
Jobbers modell ”Understanding consumers: the key question”. Modellen innehåller fem stycken 
frågor angående vem kunden är, hur de köper, vilka deras valkriterium är, var de köper och när de 
köper. Svaret på frågorna ger tillsammans svar på en kunds köpbeteende.  

 

Figur 3:1 Understanding consumers: the key question, David Jobber 2007, s 117. Principles and 
practice of marketing fifth edition. Egen översättning, original finns i bilaga 1. 

Frågorna angående vem som är viktig, hur de köper och vad de har för valkriterier är mer komplexa 
att få svar på än de två återstående, vilket ofta beror på att många köp inte är individuella utan görs 
med påverkan från andra personer runtomkring. Ett vanligt förekommande exempel är köpbesluten 
inom familjen där t.ex. barn, föräldrar, släktingar och vänner har olika köproller vid olika 
inköpsbeslut.  

3.2.3 De fem köprollerna 

1. Initiativtagare – Den person som startar processen genom att fundera över ett nytt inköp. 
Information kommer möjligtvis insamlas av personen för hjälp till ett beslut. 

2. Påverkare – Personen som försöker påverka andra i gruppen gällande resultatet av köpet. 
Den personen brukar samla in information om olika alternativ och försöker införa sina 
valkriterier som alternativ.  

3. Beslutstagare – Den som har makten och den ekonomiska auktoriteten och gör det ultimata 
valet gällande vilken produkt som ska köpas. 

                                                             
27 Kubr et al, Affärsplanering – En handbok för nya tillväxtföretag, 2005, sida 398-405 
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4. Köpare – Personen som utför transaktionen. En köpare är den som ringer leverantören, 
besöker butiken, utför betalningen och tar emot leveransen. 

5. Användare – Den som är faktisk konsumerare/användare av produkten.  

Det kan påpekas att en enskild individ kan ha flera roller i köpprocessen. Ett exempel kan vara att en 
person behöver köpa en ny bil, han har länge funderat på att köpa en Saab 9.3 Biopower. Han pratar 
med sin bror om sina funderingar, men hans bror tycker att han istället ska köpa sig en Golf GTI. 
Eftersom att mannen länge velat ha Saaben och för att den är säkrare så bestämmer han sig för den. 
Hans fru köper bilen hos återförsäljaren. De slutliga användarna är sedan mannen, frun och deras 
tonårsson. Därmed hade marknadsföraren fyra chanser att påverka inköpet, det vill säga kunna 
påverka de samtliga personerna som var involverade i köpprocessen, trots att köpet var ägnat en 
person från början. 28 

3.3 Attityder  

En attityd är en konsuments mentala position eller en emotionell känsla för t.ex. en produkt, tjänst 
eller ett företag. Attityderna formas av konsumenternas demografiska, sociala och personliga 
värderingar. Då konsumenten försöker utvärdera t.ex. en produkt kommer han eller hon få en attityd 
till produkten, antingen en positiv eller negativ. Därför är det viktigt för ett företag att se till så att 
deras konsumenter har bra attityder till dem och deras utbud. 29 

3.4 Kommunikationsprocess 

Det är viktigt för företaget att dess budskap kommer ut till mottagaren på det sättet som är tänkt. 
Det är på så sätt företaget skapar samverkande profil, image och identitet. Profil innebär den bild 
företaget vill skapa för omvärlden, image är omvärldens bild av företaget och identitet den interna 
bilden. 30 I grunden är kommunikationsmodellen enkel och består av en sändare, ett budskap och en 
mottagare. I verkligheten finns det dock andra faktorer som gör den mer komplex.  

Informationen är själva innehållet, det vill säga budskapet som ska förmedlas i samband med 
kommunikationsprocessen. Det finns olika orsaker till att företagaren marknadsför sina produkter 
och tjänster. Antingen i ett informativt, övertygande, jämförande eller påminnande syfte. Det sker 
ett informationsutbyte där både avsändaren och mottagaren är delaktiga i processen.  

Det räcker inte med att budskapet är utsänt, utan en återkoppling från mottagaren behövs för att 
dens värderingar, behov, känslor, önskemål och attityder ska tas tillvara.  

 

Figur 3:2 Kommunikationsprocessen, Marknadsföring - modeller och principer, sida 209. 
Omarbetad version, original finns i bilaga 2. 

                                                             
28 David Jobber, Principles and practice of marketing fifth edition, 2007, sida 117 och 118 
29

 Imber et al. Dictionary of Marketing Terms – Third edition, 2000, sida 37  
30 Gezelius et al. Marknadsföring – modeller och principer, 2009, Sida 151. 
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Ovanstående modell innehåller samtliga delar som ingår under en kommunikationsprocess och 
kommunikatören måste tänka på hur budskapet ska formuleras, vilka medier som ska användas och 
vem buskapet riktas till. Sändaren ska även överväga effekterna som önskas av marknadsföringen 
och ska sedan utvärderas. Nedan följer de olika delarna i kommunikationsmodellen och vad dem 
innebär. 

 Avsändare och budskap 

Budskapet avsändaren skickar ut ska utformas så att det skapar effekter hos målgruppen, exempelvis 
att ett köp sker. Beroende på vad för sorts företag det är som marknadsför så kommer 
kommunikationen skilja sig mycket åt. Företagen kommer att prioritera många olika delar i 
marknadsföringsmixen.  

 Encoding - Omkodning 

Processen att göra det tilltänkta meddelandet eller den tilltänkta tanken till en symbolisk form som 
ska uttrycka meddelandet. 

 Medier 

Kostnaden för olika mediealternativ skiljer mycket samt hur effekter blir. Utefter sina resurser ska 
företaget välja vilket/vilka alternativ som når deras målgrupp bäst.  

 Decoding - Tolkning 

Processen där mottagaren tolkar betydelsen av symbolerna som är omkodade av sändaren. 

 Räckvidd, frekvens, impact och tid 

Med räckvid menas med hur många personer i målgruppen som nås i samband med 
marknadsföringsvalet.  Frekvens innebär hur många gånger en enskild mottagare har haft chans att 
ta till sig budskapet, t.ex. hur många gånger som företaget annonserar i en tidning. Begreppet impact 
visar vilken genomslagskraft och styrka budskapet har. Ex. på impact är färg, textstorlek och ljud. Tid 
innebär här hur länge kommunikationen ska vara igång och när den ska presenteras för att skapa 
effekt av budskapet. Utifrån de fyra variablerna får företaget prioritera vilka dem ska lägga större vikt 
på eftersom att inget företag har obegränsade resurser.  

 Mottagaren 

För att få fram budskapet till mottagaren, behövs både behov och intresse från dens sida. Budskapet 
behöver även utsändas så att mottagaren reagerar. Det ska anpassas efter målgruppen så att 
mottagaren känner igen sig själv i erbjudandet och att budskapet på så sätt tränger fram.  

 Störningar 

Många kampanjer blir ofta misslyckade och bortglömda även om företaget lagt ned mycket resurser 
och tid på den. Både sändarens och mottagarens förmåga att kommunicera är viktiga för en lyckad 
kommunikation. Det kommer alltid att finnas olika störningar, vilken medietyp företagarna än 
använder.  Det finns yttre och inre störningar som kan påverka resultatet. De yttre kan exempelvis 
vara buller, slarvig handstil eller tekniska fel i överföringen som t.ex. dålig mottagning. De inre 
störningarna är däremot svårare att påverka eftersom att de är av det mer känsliga slaget. De brukar 
ofta vara psykologiska faktorer som vanor, åsikter och andra känslomässiga reaktioner som är svåra 
att eliminera. Företagaren bör dock reducera störningar så långt som möjligt. Något företagaren bör 
tänka på är att troligen fler än den tilltänkta målgruppen kommer att ta till sig marknadsföringen och 
kan ibland uppfatta den som stötande. 
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 Effekten 

Med all marknadsföring så vill företaget uppnå någon form av resultat som måste mätas. Företaget 
jämför därför resultatet från marknadsföringen med de mål som de ställt upp inför kampanjen.  

 Återkoppling och uppföljning 

Muntlig eller skriftlig återkoppling från mottagaren behövs för att veta reaktionen hos 
konsumenterna på marknadsföringen som t.ex. kan ske genom ett möte mellan sändare och 
mottagare. Efter att företaget mätt av effekten så utvärderar sändaren och företaget återkopplar 
resultatet till berörda parter. De tar reda på vilka effekter som uppnåtts, vad det kostade, vilka 
resurser som krävdes och vad som kan göras bättre till nästa gång. 31 32 

3.5 Marknad 

Marknad är den plats där säljare och köpare möts med syfte att göra affärer till ett pris som båda 
parterna kan godta. Prissättningen styrs av utbudet i förhållande till den efterfrågan som finns för en 
vara eller tjänst. En förutsättning för att samspelet med utbud och efterfrågan ska fungera är att det 
skall finnas konkurrenter på marknaden. Har ett företag monopol så domineras marknaden och 
prissättningen av ett enda företag.  På grund av att det inte finns någon konkurrens så finns det ingen 
anledning för företaget att pressa priserna.  

Ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan marknaden ses som ett signalsystem för företagen där 
marknaden är ett samspel mellan köpare och säljare som kan vara allt från lokal till att vara global. 
Marknader som behandlas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan ses som ett 
resursfördelningssystem. 

För varje företag är det viktigt att veta vilken marknad som är aktuell och hur den utvecklas samt 
vilka konkurrenter som existerar, eftersom det påverkar företagets förutsättningar och möjligheter. 
Företaget behöver också vara väl medvetet om vilka kunder de vänder sig till.33 

3.6 Segmentering 

Under många år har företag inriktat sig på att massproducera produkter och sälja dem till ”hela” 
marknaden. Idag har vi fått kännedom om att marknadsföring är mer effektiv om den kan fokuseras 
och riktas mot ett specifikt segment, vilket vanligtvis är den målgrupp som efterfrågar företagets 
produkt. Ett segment är en del av den totala marknaden och konsumenterna inom ett segment är 
lika varandra och har en eller flera faktorer gemensamt som gör dem intressanta att bearbeta.  

De fyra vanligaste metoderna att segmentera marknaden efter är: 

 Geografisk segmentering, innebär att marknaden delas in efter exempelvis länder, 
regioner, städer, befolkningstäthet och klimatzoner. 

 Demografisk segmentering, avser att marknaden delas in efter exempelvis ålder, kön, 
inkomst, yrke och utbildning. 

Psykografisk segmentering, kunderna delas in på marknaden efter dess livsstil, personlighet, attityder 
och värderingar.  

 Beteendemässig segmentering, innebär att marknaden delas in efter konsumenternas 
köpbeteende. Den här typen av segmentering används främst av rutinerade 

                                                             
31 Gezelius et al. Marknadsföring – modeller och principer, 2009, sida 208-217. 
32

 Kotler et al. Principles of marketing, 2005, sida 729. 
33 Holmström, Företagsekonomi – från begrepp till beslut, 2007, sida 17-18. 
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marknadsförare.34 

3.7 Positionering 

När ett företag ska välja hur de vill positionera sin produkt finns det vanligen tre grundläggande 
strategier: 

 Produktledarskap, innebär att produkten, dess kvalitet och utformning är överlägsen 

 Operativ överlägsenhet, innebär att företaget lägger stor fokus på att finnas tillgänglig 
för kunden genom exempelvis bra lägen på butiken/butikerna, generösa öppettider och 
möjligheten att beställa och handla varor via nätet. 

 Överlägsen kundanpassning, avses att ett företag prioriterar kunden och att kundens 
samtliga behov tillfredställs. 

Ett företag kan inte vara överlägset inom samtliga tre kategorier. 35 Oavsett vilken kategori de väljer 
är målet att placera sina produkter i kundens medvetande, det är i människornas huvuden som den 
egentliga kampen om marknaden sker. Valet av positioneringsalternativ handlar främst om hur 
företaget ska synas, höras och uppfattas. Positionering innebär att nå en positiv inställning hos 
kunderna.36 

När ett nytt företag eller en ny produkt ska etableras på marknaden, kan ett positioneringsdiagram 
vara till stor hjälp. Positioneringsdiagrammet är vanligtvis tvådimensionellt med en x-axel och en y-
axel. Därefter placeras olika företag eller produkter ut på diagrammet utifrån vilka aspekter 
undersökarna placerar som x- och y-axel och vill positionera sig efter. Finns det en tom lucka i 
diagrammet kan det vara en fördel att positionera sin produkt eller sitt företag där.37 

3.8 Marknadsstrategi 

I en marknadsplan sätts vanligen ett antal mål upp som företaget strävar efter att uppnå och på 
vilket sätt målen skall genomföras. Åtgärderna som ett företag tar till kan delas in i 
marknadsföringens fyra P:n, produkt, pris, plats och påverkan. Hur ett företag väljer att prioritera 
bland de fyra P: na beror på hur de ser på marknaden utifrån en marknadsföringssynpunkt. Valet 
varierar mycket beroende på om företaget ska satsa på massmarknadsföring eller 
relationsmarknadsföring. 38 39 

 

                                                             
34 Gezelius et al. Marknadsföring – modeller och principer, 2009, sida 105 och 116 – 119. 
35 Gezelius et al. Marknadsföring – modeller och principer, 2009, sida 123. 
36 Holmström, Företagsekonomi – från begrepp till beslut, 2007, sida 72. 
37 Gezelius et al, Marknadsföring – modeller och principer, 2009, sida 130. 
38

 Holmström, Företagsekonomi – från begrepp till beslut, 2007, sida 73. 
39 Kubr et al, Affärsplanering – En handbok för nya tillväxtföretag, 2005, sida 88. 
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Figur 3:3 Marknadsmixen (4P), Gezelius et al, Marknadsföring – Modeller och principer, sida 168 

 Produkt, vilka egenskaper bör produkten ha för att tillfredställa dess kunder? 

 Pris, vilket pris kan företaget begära för deras produkt och vad vill de uppnå med deras 
prisstrategi? 

 Plats, hur och var kommer produkten säljas till kunderna? 

 Påverkan, hur ska produkten marknadsföras till potentiella kunder? 40 

Hur ett företag väljer att förhålla sig till de fyra P: na varierar väldigt mycket. Kombinationen av de 
fyra P: na kan liknas med grundingredienserna vid bakning av en kaka. Kakan smakar väldigt olika 
beroende på hur de olika ingredienserna blandas, samma sak gäller för hur ett företag väljer att 
blanda och kombinera de fyra P: na i marknadsföringsmixen. 41 

3.9 SWOT-analys 
 
En SWOT-analys ska ge en bild av vad för styrkor, svagheter, möjligheter och hot ett företag har. 
Företagaren kan även göra analysen på sina konkurrenter eller på en marknad för att veta vart den 
ska lägga fokus och på så sätt skapa fördelar för sitt företag. 42 
 
3.10 Affärsplan 

Affärsplanen är ett dokument som visar vad som gör ett företag unikt samt hur de ska nå dess 
uppsatta mål.  Den kan ses som en långsiktig verksamhetsplan och är ett viktigt verktyg som gör att 
företaget kan spara både tid och pengar. Vanligtvis så gäller affärsplanen från tre till fem år framåt. 
Dock så bör affärsplanen uppdateras regelbundet i takt med att företaget växer.43 

När en affärsplan skrivs är det viktigt att tänka på vem företaget riktar affärsplanen till samt vilka 
förkunskaper läsaren har.44  Om det är en bank som ska se över affärsplanen så kan det vara en 
fördel att lägga större tyngd på affärsplanens siffror och budget.45 

 

 

 

                                                             
40 Kubr et al, Affärsplanering – En handbok för nya tillväxtföretag, 2005, sida 88-89. 
41 Gezelius et al. Marknadsföring – modeller och principer, 2009, sida 167. 
42 Gezelius et al. Marknadsföring – modeller och principer, 2009, sida 63 
43 Nancy Holmström, Företagsekonomi – från begrepp till beslut, 2007, sida 74. 
44

 http://www.chalmersinnovation.com/forsta-steget/affarsplan 2010-04-07. 
45 http://www.foretagande.se/Affarsplanen.html 2010-04-07. 

http://www.chalmersinnovation.com/forsta-steget/affarsplan
http://www.foretagande.se/Affarsplanen.html
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3.10.1 Affärsidé 

Affärsidén är företagets första steg i den kreativa processen. Den ska formuleras på ett slagkraftigt 
och intresseväckande sätt. Kunderna ska enkelt förstå kundnyttan de får ut av affärsidén.46 En 
affärsidé omfattar vad företaget ska göra för att uppnå sina mål. De fyra grundläggande frågorna som 
en affärsidé bör innehålla är: 

1. Vilket behov på marknaden ska vi tillfredställa? 
2. Med vilka produkter? 
3. För vilket segment? 
4. Med vilka resurser?  

3.10.1.1 Yttre affärsidé 

Den yttre affärsidén ska svara på de tre första frågorna som affärsidén bör innehålla. Det är den 
affärsidén företaget visar utåt, t.ex. på sin hemsida. Den ska omfatta information om kunder, 
produkter och tjänster  

3.10.1.2 Inre affärsidé 

Den inre affärsidén ska svara på den sista och fjärde frågan i vad affärsidén bör innehålla. Det är 
företagets hemliga affärsidé och innehåller vad företaget ska göra för att vara bättre än sina 
konkurrenter.  47  48 

3.10.1.3 Kundnytta 

Det kanske viktigaste begreppet inom affärsidén är kundnytta och som företagare ska du erbjuda 
lösningar på problem som de tilltänkta kunderna på din marknad har. Företagaren bör lyfta fram 
kundnyttan istället för den sakliga produkten. Produkten kommer i andra hand och ska bara hjälpa 
till att uppfylla kundens behov. 49 

3.10.1.4 Kundnärhet 

Kundnärhet innebär att ett företag jobbar nära kunden, dvs. sida vid sida med kunden. Nedan följer 
en modell som beskriver hur företag kan jobba kundnära. Det är en triangel som är indelad i fyra 
mindre trianglar med kundnärhet i mitten och omges av resterande tre trianglar som i modellen 
kallas nycklar. Kundnärhetens nyklar är tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. Här följer en 
kort presentation av de olika nyklarna innebär för kundnärheten. 

 

Figur 3:4 Kundnärhetens nycklar, Ralf Blomqvist et al, Det kundnära företaget, sida 15. 

                                                             
46 Kubr et al, Affärsplanering – En handbok för nya tillväxtföretag, 2005, sida 22 och 33. 
47 Föreläsning av Martin Behre 2010-01-26 i marknadsföring för BC2. 
48

 Gezelius et al. Marknadsföring – modeller och principer, 2009, sida 23. 
49 Kubr et al, Affärsplanering – En handbok för nya tillväxtföretag, 2005, sida 40-41. 
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Tillgänglighet handlar om att ha en stark närvaro på marknaden. Företagets närvaro fastställs utifrån 
hur varumärkets styrka och tydlighet upplevs av befintliga och potentiella kunder. För att uppnå en 
stark närvaro bör företaget finnas tillgängligt när kunden ska handla. Tillgängligheten är det första 
steget mot en ökad kundnärhet.  

Interaktivitet är den andra nyckeln i kundnärheten. Interaktivitet kan dels innebära att företaget 
integrerar för att utveckla ett erbjudande efter kundens behov men det kan även innebära att 
anpassa informationsutbyten med kunden.  

Värdeskapande går ut på att i samspel med kunden maximera det direkta och indirekta värde som 
skapas i en relation. Det direkta värdet innebär själva produkten, dvs. det som kunden erbjuds och 
därefter väljer att köpa. Med det indirekta värdet menas allt det som tillkommer runtomkring själva 
produkten, exempelvis emotionella värden. 50 

3.11 Konkurrentanalys – Porters fem konkurrenskrafter 

Porters fem konkurrenskrafter används för att företagen så lätt glömmer sådana faktorer som inte är 
med i den befintliga branschkonkurrensen. Modellen består av fem olika delar.  

 

Figur 3:5 Porters fem konkurrenskrafter, Michael E Porter, Marknadsföring - modeller och 
principer, sida 84. 

Potentiella konkurrenter 

De aktörer som är intresserade av att gå in på en marknad där de anser att de har möjlighet att 
konkurrera genom t.ex. bättre pris eller produktfördelar kallas för potentiella konkurrenter. 

Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Leverantörernas förhandlingsstyrka beror på hur många leverantörer det finns på marknaden och 
vilken kunskap de har om marknadsförhållandena. 

Kundernas förhandlingsstyrka   

Hur stor förhandlingsstyrka kunderna har beror på hur många de är och hur mycket kunskap de har 
om utbudet och andra marknadsförhållanden.  

Tillgång till substitut 
Med substitut så menas alternativa sätt att lösa samma problem. 51 

                                                             
50

 Ralf Blomqvist et al. Det kundnära företaget, 1999, sida 15. 
51 Gezelius et al. Marknadsföring – modeller och principer, 2009, sida 84-85. 
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3.12. The green movement – Den gröna rörelsen 

Samhället har de senaste åren blivit mer medvetna om vad det är för produkter de köper och hur 
dem påverkar miljön. Det gäller att de t.ex. är mer medvetna om föroreningar, avfallshantering, 
tillverkningsprocesser och växthuseffekten. Effekterna av medvetandet märks i t.ex. skolor där barn 
får lära sig om återvinning m.m. för att de ska ta mer ansvar för Jordens välbefinnande. Samhällets 
medvetenhet har medfört att företagen utvecklar mer miljö- och hälsovänliga produkter för att möta 
kundernas efterfråga. 52 

  

                                                             
52 Sally Dibb et al. Marketing – concepts and strategies, 2006, s. 78. 
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4. Empiri och analys av empiri 

__________________________________________________________________________________ 

I kapitel fyra kommer vi som författare att behandla de undersökningar som ligger till grund för vårt 
arbete. Vi har valt att lägga både empiri och analysdelen i samma kapitel. Analysdelen av 
undersökningarna kommer att skrivas i kursiv text. I kapitlet kommer det ingå tre stycken 
undersökningar. Vi har gjort en konkurrentundersökning och två stycken konsumentundersökningar, 
varav den ena övergriplig och den andra djupgående.………………………………………………………………………… 
__________________________________________________________________________________ 

4.1 Resultat av konkurrentundersökning 

Vi har utfört en konkurrentundersökning där vi per telefon, mejl och i butik har kontaktat företag 
som säljer barnkläder. Totalt har 21 stycken företag blivit kontaktade.  Utav 21 har nio stycken 
respondenter valt att delta, fem stycken har tackat nej till att delta och resterande sju har varken 
svarat på telefon eller mejl. Telefonkontakt och mejlutskickning skedde den 26 februari 2010. Vi 
försökte kontakta 12 företag via telefon, av dem svarade sex stycken. Av de sex stycken som svarade 
i telefon fick vi intervjua tre av dem, resterande ville bli kontaktade via mejl istället. Vi skickade mejl 
till de sex företag som inte svarade i telefon, till de företagen som endast hade kundservice via mejl 
och till de tre företagen som inte ville svara över telefon. Det resulterade alltså till att vi mejlade till 
12 stycken företag.  Vi väntade sedan tre dagar på svar från mejlen vi skickat ut och ansåg då att fler 
troligen inte skulle svara. Per mejl fick vi fem svar varav tre stycken inte ville delta. Besök i 
barnklädesbutiker skedde den 27 april 2010 där fem butiker blev tillfrågade, fyra av dem ville 
medverka i undersökningen. Sammantaget blev det tre svar per telefon, två per mejl och fyra i butik. 

Endast butiker som helt eller delvis säljer barnkläder har tillfrågats. Urvalet är av icke-
sannolikhetsurval eftersom att inte samtliga enheter haft chans att delta. Vi valde ändå att göra på 
det viset eftersom att vi inte hann med så mycket på de få antal veckorna vi hade på oss. Vi fann 
respondenter genom att söka efter barnklädesbutiker via internet och även genom att gå runt i de 
barnklädesbutikerna vi visste fanns i Borås. Totalt är det fyra fysiska butiker och fem internetbutiker 
som deltagit. 

4.1.1 Bortfall och svarsfrekvens 

Undersökningen var en enkätundersökning med både öppna och slutna frågor som antingen lästes 
upp av oss undersökare eller skickades ut till respondenterna. 

Antal utskickade enkäter 21 

Ej inkomna svar 7 

Ej godkända svar 5 

Godkända svar 9 

Godkända svar (%) 43% 

 
Tabell 4:1 Sammanställning av konkurrentundersökningens svarsfrekvens 

Tabellen visar att det totalt var nio stycken som deltog i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens 
på 43 % där ej godkända svar inte är inräknade. Ej inkomna svar innebär att de tillfrågade valde att 
inte svara alls på enkäten och de ej godkända svaren var där respondenterna svarade, men tackade 
nej till att delta. 
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4.1.2 Frågeformuläret 

Konkurrentanalysformuläret bestod av tio stycken frågor. (Se bilaga 3: Konkurrentanalys) Tre av dem 
var öppna frågor. Från dem som svarat har vi fått bra respons på samtliga frågor förutom fråga 9 där 
responsen var mindre bra. På frågan var det tre stycken respondenter som valde att inte svara. Det 
var något som vi redan anade vid utformandet av undersökningen då det kan anses vara en för privat 
fråga. Därför förväntade vi oss ett visst bortfall. 

4.1.3 Sammanställningsmetod av resultatet 

Vi har valt att själva sammanställa resultatet eftersom det endast rörde sig om ett fåtal respondenter 
och att risken för felräkning då inte är särskilt stor. Till hjälp har vi använt oss av Excel 2007 vid 
sammanställningen av de slutna frågorna. De öppna frågorna är sammanställda manuellt. 

4.1.4 Redovisning av resultatet 

Här redovisas resultatet från konkurrentundersökningen som vi genomfört för att ta reda på hur pass 
mättat behovet av vårt tänkta sortiment är.  

1. Vilken är er typiska kund? 

Alla nio företag ansåg att det i första hand var kvinnor som handlade från butiken och då främst 
mammor, men även ofta mormor och farmor. Vissa av Internetbutikerna hade svårt att svara så värst 
ingående på frågan på grund av att konsumenten vid köptillfällena enbart är ett namn.  

Precis som vi författare misstänkte så är det främst kvinnor som handlar till sina barn eller barnbarn. 
Det är oerhört sällan män syns på barnklädesavdelningar överhuvudtaget. Vi tror att det beror på att 
kvinnor ofta är mer dominanta och medvetna i frågan om barnkläder. Det är dessutom vanligare att 
mammorna är mammalediga än att papporna är pappalediga, vilket ökar chansen att det är 
mammorna som handlar barnets kläder.  Företagare bör ur en marknadsföringssynpunkt utifrån 
resultatet i första hand koncentrera sig på kvinnor. Å andra sidan kan spekulationer dras om det är 
någonting som kan ändras på. Går det att göra män mer insatta och delaktiga i köpet av barnkläder? 
Ett exempel på ett företag som försökt få pappor mer insatta och delaktiga är www.pappakläder.se. 
Den aktuella internetbutiken inriktar sig endast på att sälja till män och deras barn. 

2. Hur medvetna uppfattar ni att era kunder är om vad de köper, t.ex. innehåll av kemikalier 
och miljömärkning? 

Butikerna ansåg väldigt olika om hur pass medvetna konsumenterna är i dagsläget om vad de köper. 
Flera respondenter har svarat att medvetenheten skiljer sig mycket från kund till kund. De flesta 
butikerna tycker dock att medvetenheten har ökat de senaste åren och att de oftare får kunder som 
efterfrågar varor med miljömärkning. Vissa respondenter tycker däremot att medvetenheten har 
minskat sen lågkonjunkturen startade. 

Att medvetenhet finns hos konsumenterna är väldigt viktigt för oss om vårt butikskoncept ska ha en 
chans att fungera. Hot som lågkonjunktur måste företagare alltid räkna med. Utifrån svaret på frågan 
anser vi ändå att det verkar som att efterfrågan definitivt ökat efter hälso- och miljövänliga 
småbarnskläder.  

  

http://www.pappakläder.se/
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3. Har era kläder någon form av miljömärkning? 

 

 

Figur 4:1 Sammanställning av konkurrenters barnklädesutbud 

 

33 % av respondenterna sålde enbart miljö- och hälsovänliga kläder. De återstående 67 % hade miljö- 
och hälsovänliga märken som komplettering till ordinarie sortiment.   

Det visar att medvetenheten hos företag ökat de senaste åren jämfört med förr då det kunde vara 
svårt att hitta hälso- och miljövänliga kläder på marknaden. Nuförtiden har nästan alla butiker 
någonting som är miljöklassificerat eller liknande vilket kan ses som en ganska stor nackdel om ett 
företag med konceptet att sälja endast miljö- och hälsovänliga småbarnskläder försöker bestiga 
marknaden. De större butikskedjorna kan genom att ha en liten del av sortimentet med miljö- och 
hälsovänliga plagg, lätt konkurrera ut mindre butiker som endast har ett sådant koncept. En 
funderare bör tas om efterfrågan är tillräckligt stor för att idén ska vara vinstdrivande med ännu en 
butik med ett hälso- och miljövänligt koncept på marknaden. 

 

4. Arbetar ni efter någon code of conduct? (uppförandekod) 

 

Figur 4:2 Sammanställning gällande code of conduct 

 

Figuren visar att de flesta (56 %) av respondenterna var återförsäljare och enbart sålde inköpta 
märken och hade därför ingen code of conduct. En av respondenterna sålde svenskproducerade 
kläder och ansåg därför att de inte behövde någon code of conduct. De återstående 33 % av 
respondenterna använde sig av en code of conduct. 
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Det finns många företag på marknaden som endast är återförsäljare. Att tänkas på är att desto fler 
led det finns i försörjningskedjan, desto dyrare blir prislappen i slutändan. Som ett tillverkande 
företag är det väldigt viktigt att tillverka under rättvisa förhållanden. Ett alternativ till det är att 
arbeta med Code of Conducts. Något som var lite förbryllande för oss var att enbart ett fåtal företag 
visste vad en Code of Conduct eller en uppförandekod var. Några av respondenterna som 
representerade de större butikskedjorna där de till 100 % säljer eget tillverkade produkter saknade 
kunskap om vad en uppförandekod innebar. Vi blev därför i vissa fall tvungna att leta efter 
informationen på företagens hemsidor.  

5. Varför har ni valt just det läge som ni har på butiken? 

Internetbutikerna valde att ha internetbutik eftersom det i första hand är mindre kostsamt. 
Dessutom var samtliga eniga om att en större målgrupp nås, då flera av företagen ligger i mindre 
städer så skulle troligen inte en fysiskbutik vara lönsam. Nu ansåg de att de fick tillgång till hela 
Sverige.  

Samtliga fysiska butikerna ligger väldigt centralt, vissa med lite bättre läge än andra. De två större 
och väletablerade butikskedjorna anser att endast ett A-läge passar dem. De två mindre och mer 
nystartade företagen anser att dem får ta det som finns tillgängligt då det inte finns så många lediga 
lokaler. 

Att ha en Internetbutik är vanligen mindre kostsamt än att ha en fysisk butik. En Internetbutik kräver 
inte lika mycket personal, lokaler m.m. Via Internet kan företagen så gott som nå ut till hela världen, 
butiken kommer till kunden. I en fysisk butik är det tvärtom, kunden måste komma till butiken. För 
att en fysisk butik ska gå runt krävs det att staden är tillräckligt stor. Förutsättningarna för att en 
nystartad butik ska överleva är troligen bättre för en Internetbutik.  

6. Hur skulle ni vilja rangordna er butik och dess sortiment efter följande variabler: 

- Produktöverlägsenhet, t.ex. pris och produkt 

- Tillgänglighet, t.ex. öppettider, plats 

- Service, t.ex. kundfokus, påverkan 

 

Figur 4:3 Respondenternas prioriteringar 

Figuren visar att sex av nio företag i första hand prioriterar produktöverlägsenhet och tre stycken 
prioriterar tillgänglighet. Två valde tillgänglighet, en valde produktöverlägsenhet och sex företag 
valde service som sista alternativ. 

Vi utgick från positioneringsstrategierna som vi tar upp i punkt 3.7. Vi ställde frågan för att se vad 
våra konkurrenter prioriterar och se om vi har en chans att differentiera oss gentemot dem. Av 
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resultatet på den här frågan kan ganska tydligt ses att det saknas ett företag som i första hand 
erbjuder hög service då de flesta tycker att produktöverlägsenhet är det viktigaste. Vi tror dock att 
det går att finna en marknad för småbarnskläder, en butik med oslagbar service. Det är klart att 
konsumenterna inte vill handla hos en butik med dåliga produkter, men en hög servicegrad kan 
definitivt locka kunder och inte minst skapa återkommande kunder till företaget. Om två butiker 
säljer samma varor till samma priser, men den ena butiken har mycket bättre villkor gällande t.ex. 
öppet köp och reklamationer är troligen chansen större att konsumenten handlar i butiken med de 
bättre villkoren. Vi tror att många företag underskattar vikten av riktigt bra service och inte minst 
avsaknaden av service.  

7. Har ni egna märken, inköpta eller bådadera?  

 

Figur 4:4 Sammanställning av företagens märken. 

Figuren visar att 56 % av respondenterna endast erbjuder inköpta märken. 33 % har endast egna 
märken. 11 % har både egna och inköpta märken. 

8. Inom vilken prisklass ligger majoriteten av ert sortiment, låg, mellan eller hög? 

 

Figur 4:5 Sammanställning av respondenternas ansedda prisklass på sitt sortiment. 

Samtliga företag anser att de befinner sig i mellanprisklass gällande majoriteten sitt sortiment. 

Vi tror att svaret på frågan kan vara lite missvisande. Respondenterna hade lite svårt med att förstå 
om det gällde i jämförelse med barnkläder överhuvudtaget eller med ekologiska barnkläder. Vi tror 
också att en skala på 1-5 hade varit bättre svarsalternativ då ”mellanprissegment” ofta anses väldigt 
brett. 
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9. Hur mycket ligger ert snittkvitto/snittköp på? 

 

Figur 4:6 Sammanställning av respondenters snittköp 

Tre av respondenternas snittkvitto låg på 400-500 kr. Fälten Under 100 kr, 200-300 kr och 300-400 kr 
hade en respondent vardera. Resterande tre valde att inte svara på den här frågan på grund av 
sekretess. 

En intressant upptäckt är att av dem som svarade på frågan visade det sig att internetbutikernas 
snittköp var betydligt större än de fysiska butikernas. Vi antar att det kan bero på att en konsument 
ofta ”passar på” när den handlar från en internetbutik där konsumenten ofta är tvungen att betala 
frakt. De fysiska butikernas snittkvitto var i regel ganska lågt. 

10. Har ni planer på att utveckla er på ett miljötänkande sätt i framtiden? 

 

Figur 4:7 Sammanställning av respondenters miljötänkande framtidsplaner. 

Alla respondenter utom en kommer att utveckla sitt miljötänkande ytterligare i framtiden. Många 
poängterade dessutom att det är en naturlig utveckling då fler och fler märken utvecklar ekologiska 
kollektioner. 

För vår miljö och för personalen i tillverkarländerna är det väldigt goda nyheter och vem vet, i 
framtiden kommer kanske alla kläder vara miljövänliga? För de mindre butikerna kan det dock vara 
en nackdel och kan leda till att de stora kedjorna slår ut de små butikerna. 

4.1.5 Analys av konkurrentundersökning 

Vi valde att inleda enkäten med frågorna ”Vilken är er typiska kund?” och ”Hur medvetna uppfattar 
ni att era kunder är om vad de köper, t.ex. innehåll av kemikalier och miljömärkning?” för att försöka 
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förstå kundens beteende (figur 3.1).  Fråga nummer fem och åtta kan också vara till hjälp för att 
analysera kundbeteendet. Av de svar som vi har uppnått så anser flera företag att medvetenheten 
finns hos många kunder, men att den har minskat en aning sedan lågkonjunkturen startade. Vi tror 
dock att de kunderna som idag väljer att köpa miljövänliga alternativ också är de kunder som klassas 
som medvetna. I dagsläget är det kanske mer intressant att försöka nå ut till de kunder som inte 
handlar av de miljövänligare alternativen och försöka upplysa dem om skillnaden mellan de olika 
plaggen från det att produktionen startar fram till det att plagget hänger i butik. Butikens läge går 
också att återkoppla till kundens beteende. Beroende på om ett företag väljer att sälja kläder via 
internet eller vilket fysiskt läge de väljer att ha på en butik, kan variera väldigt mycket med 
anknytning till vilken som är butikens målkund och i vilka kvarter kunden vistas.  Om kunderna finns 
utspridda över hela landet kan det exempelvis vara bra att sälja kläderna via internet. Genom att 
segmentera marknaden (punkt 3.6) är det enkelt att se hur ett företag kan anpassa sig efter kunden.  

Fråga två ligger även till grund för att förstå vilket behov som konsumenterna vill tillfredställa genom 
att köpa miljö- och hälsovänliga småbarnkläder. Vi upplever dock att svaren inte riktigt var vad vi 
hade väntat oss och några av identifieringsfrågorna i David Jobbers modell om kundbeteendet förblir 
obesvarade.  

I fråga sex ville vi att företagen skulle rangordna vad de i första hand prioriterade av följande 
variabler produktöverlägsenhet, tillgänglighet och service. Den här frågan grundar sig i de tre 
grundläggande positioneringsstrategierna (punkt 3.7). Anledningen till att vi valde att ha med den här 
frågan i enkäten är för att den kan vara till hjälp vid utformandet av ett positioneringsdiagram.  
Genom att se vad våra konkurrenter prioriterar kan vi anpassa vårt koncept och differentiera oss 
gentemot dem.  

Vi anser från undersökningen att vi bildat oss uppfattningen att en företagsidé med koncept att sälja 
miljö- och hälsovänliga kläder är relativt tveksam. Utbudet av sådana kläder är mycket större än vad 
vi först trodde att det skulle vara. Vi fann att det i de samtliga fysiska butikerna och internetbutikerna 
som svarade på undersökningen hade ett utbud av den typen av kläder, vissa ett större och vissa ett 
mindre. Vi tror dock att om vi skulle vilja starta en butik med det konceptet så bör det göras så fort 
som möjligt.  Om åtgärderna vidtas bör vi som företagare försöka marknadsföra oss på rätt ställen så 
att vi tidigt blir upptäckta. De flesta av Internetbutikerna som vi besökte på Internet hade vi aldrig 
hört talas om innan. Vi vet inte hur mycket eller om de marknadsför sig, vilket hade kunnat vara en 
bra fråga att ha med i konkurrentanalysen. Det kan vara så att vi vanligen håller till på fel 
internetsidor för att nås av reklamen för internetbutikerna. Vi hade tänkt oss en Internetbutik vilket i 
alla fall känns mer lönsamt än att starta en fysisk butik här i Borås där efterfrågan redan känns väldigt 
mättad. Även på Internet finns ett stort utbud så det gäller att försöka differentiera sig gentemot 
konkurrenterna vid start av internetbutiken. 

 

4.2 Resultat av övergriplig konsumentundersökning 

För att få en bredare bild av behovet på marknaden samt vilken kundgrupp vi bör inrikta oss mot så 
gjorde vi en konsumentundersökning. I undersökningen ställde vi frågor om konsumentens 
köpbeteende samt dess syn på miljö- och hälsovänliga småbarnskläder. Vi kom överens om att vi 
skulle försöka fråga mammor och pappor med barnvagn i centrum och i lekparker i Borås. Målet var 
att 100 respondenter skulle deltaga. Det var dock svårt att väcka intresse och deltagandet blev 
väldigt lågt. Istället beslutade vi oss för att byta undersökningskanal till internet. En ny enkät 
utformades med samma frågor, men den här gången via ”www.surveypirate.com” som är en 
internetsida där användare erbjuds att utforma en webbenkät gratis. Via www.surveypirate.com fick 
vi en länk som vi på förmiddagen den 27 april 2010 postade direkt på diverse familjeforum, 
mammabloggar etc. Vi lyckades vinna mycket uppmärksamhet och när vi såg att deltagandet ständigt 

http://www.surveypirate.com/
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ökade så höjde vi vårt mål till 150 respondenter. Inom 24 timmar hade vi nått vårt nya mål och fått 
svar från 150 respondenter. Trots att målet var att nå ut till både kvinnor och män så blev 
deltagandet betydligt större från kvinnorna.  

4.2.1 Bortfall och svarsfrekvens 

Antal utskickade enkäter Okänt 

Ej inkomna svar Okänt 

Ej godkända svar 0 

Godkända svar 150 

Godkända svar (%) 100 % 

Tabell 4:2 Sammanställning av konsumentundersökningens svarsfrekvens 

Eftersom vi har postat länken på flertalet webbsidor kan vi inte göra någon beräkning på hur många 
av de som har sett länken som inte valt att delta i enkäten. Därför blir bortfallet okänt.  Av de som 
valt att delta i undersökningen var alla svar godkända. 

4.2.2 Frågeformuläret 

Undersökningen gjordes på internet via webbsidan www.surveypirate.com. Enkäten bestod av sju 
obligatoriska frågor med fasta svarsalternativ. (Se bilaga 4: Övergriplig konsumentundersökning) Den 
avslutades med en sista åttonde fråga om intresse till deltagande i en djupgående intervju. Enkäten 
var aktiv mellan den 27-28 april 2010. I och med att samtliga sju frågor var obligatoriska så blev det 
inget bortfall på någon fråga. Vi har upplevt att några av respondenterna ansåg att fråga fem ” Skulle 
du kunna betala mer för ett småbarnsklädesplagg om Du fick garanterat att det är fritt från 
kemikalier och andra ämnen som kan vara farliga för barnet? (T.ex. 20 % dyrare jämfört med ett 
standardplagg)” var aningen vinklad, då konsumenten inte fick någon information om vad det skulle 
innebära att köpa klädesplaggs som inte hade någon garanti att vara fritt från kemikalier. En 
respondent menar att frågan lika gärna skulle kunna vara ”Skulle du sätta din bebis i livshotande 
situationer", då svaret på båda frågorna automatiskt skulle bli ja. Därav kan validiteten på den frågan 
klassas som låg. 

4.2.3 Sammanställning av resultat 

Resultatet från enkäten har automatiskt sammanställts på webbsidan www.surveypirate.com. Ett 
stapeldiagram har upprättats där svarsalternativen både visas procentuellt samt per antalet ”klick”. 
Tack vare webbsidans enkla sammanställning av resultatet minskades risken för felberäkning. 

4.2.4 Redovisning av resultat 

Nedan presenteras de svar vi har uppnått från de 150 deltagande respondenterna. 

  

 

 

 

 

 

http://www.surwevpirate.com/
http://www.surwevpirate.com/
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1. Är du kvinna eller man? 

 

 

Figur 4:8 Är du kvinna eller man? 

För att få en bild av vad våra tillfrågade respondenter tillhör för målgrupp har vi börjat med att fråga 
två grundläggande frågor; ”Är du kvinna eller man?” och ”Hur gammal är du?”.  Nedan visas 
statistiken för sammanställningen av våra respondenters svar. På frågan ”är du kvinna eller man?” 
visar statistiken att 84 % av våra tillfrågade är kvinnor medans 16 % är män.   

Vi förmodar att spridningen grundar sig på att vi valt att kalla undersökningen för ”Undersökning om 
småbarnskläder” vilket vi tror tilltalar betydligt fler kvinnor än män. Vi antar att det även kan ha att 
göra med att kvinnor har ett större intresse av att handla småbarnskläder. I en övergriplig 
sammanslagning av resultatet för kvinnors köpvanor gentemot mäns visar vår statistik att män 
handlar småbarnsbarnkläder för i snitt 458 kr per år medans kvinnornas snittsiffra hamnade på 1023 
kr per år. Det bör även tilläggas att siffran inte är helt rättvis på grund av att alla våra tillfrågade inte 
har barn och att vi inte har några exakta uppgifter på hur mycket varje respondent inhandlar kläder 
för varje år. 

2. Hur gammal är du? 

 

 

Figur 4:8 Hur gammal är du? 

Den här frågan hade sex svarsalternativ som vi valde att dela in i tioårs intervaller, bortsett från 
tioårsintervallen mellan 20 och 30 år som vi istället delade upp i två femårsintervaller. Vi gjorde så på 
grund av att vi trodde att många av respondenterna skulle falla in under den åldersgruppen.  Vi 
beräknade att ett litet antal av våra respondenter skulle vara under 20 år och över 50 så därför hade 
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vi ett alternativ som var ”under 20 år” och ett svarsalternativ som var ”över 50 år” där 3 % respektive 
5 % av våra tillfrågade passade in.   

Vi upplever att vi fått en bra spridning på respondenters ålder. Vår övergripande målgrupp är mellan 
20-40 år och de flesta respondenter som deltagit faller in i den målgruppen. 

3. Hur mycket brukar du handla småbarnskläder för per år? 

 

 
Figur 4:9 Hur mycket brukar du handla småbarnskläder för per år? 

 

För att få en bild av våra tillfrågades köpvanor ställde vi en ganska grundläggande fråga, nämligen 
”Hur mycket brukar du inhandla kläder för per år?” där det fanns sex svarsalternativ. Det första 
svarsalternativet var ”0 kr”, därefter ökade det med femhundra kronor för varje alternativ och det 
sjätte och sista svarsalternativet var ”mer än 2000 kr”. De flesta av våra respondenter föll in under 
svarsalternativ ett ”0 kr” och svarsalternativ sex ”mer än 2000 kr”. Figuren visar mer exakt hur 
respondenternas svar fördelat sig. 

Vi förmodar att de som handlar för 0 kr per år är de som inte har barn och de som handlar för mer än 
2000 kr per år är mammor till barn. Vi beräknar att de respondenter som har valt svarsalternativ två 
till fem antingen är pappor eller exempelvis moster eller farmor som köper gåvor till deras barnbarn. 
Utifrån sammanställningen önskar vi att vi haft fler svarsalternativ som sträckte sig upp mot högre 
prisklasser för att få en större spridning och mer exakta svar. 

4. Om du skulle köpa småbarnskläder, skulle du prioritera att de är miljö- och hälsovänliga?  

 

 

Figur 4:10 Om Du skulle köpa småbarnskläder, skulle Du prioritera att de är miljö- och 
hälsovänliga? 
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Det fanns tre svarsalternativ ”ja”, ”nej” och ”kanske”. Statistiken visar att både svarsalternativet ”ja” 
och ”kanske” har fått vardera 41 % medans 19 % av respondenterna svarat ”nej”.  

Att ha ett svarsalternativ som ”kanske” var möjligen inte det bästa, då det ger respondenten en 
möjlighet att inte behöva ta ställning till frågan.   

Via hemsidan www.surveypirate.com fanns en funktion som innebar att det fanns möjlighet att korsa 
svaren från de olika frågorna. På så vis kunde vi se vad olika segment hade svarat på olika frågor.  Vi 
korsade frågorna ”Hur mycket handlar du småbarnskläder för per år?” och ”Om du skulle köpa 
småbarnskläder, skulle du prioritera att de är miljö- och hälsovänliga?”. På den sistnämnda frågan så 
har övervägande av våra tillfrågade svarat ”ja”, med undantag från då det rör sig om större belopp, 
1500-2000 kr och över 2000 kr per år. Statistiken visar att de respondenter som faller in i de 
prisklasserna inte prioriterar miljö- och hälsovänliga småbarnskläder utan på den frågan har de flesta 
valt svarsalternativet ”kanske” och därefter ”nej”, enbart 13 respektive 18 % har valt att svara ja.”. 
De som var mest övertygade om att de ville köpa miljö- och hälsovänliga kläder var de som handlade 
för ”mindre än 500 kr” och dem som inte handlade alls. Vi misstänker att det visar tecken på att 
många av våra respondenter tror att de kommer agera på ett sätt men möjligen gör något helt annat 
i praktiken. 

5. Skulle du kunna betala mer för ett småbarnsklädesplagg om du fick garanterat att det är fritt 
från kemikalier och andra ämnen som kan vara farliga för barnet? (T.ex. 20 % dyrare jämfört med 
ett standardplagg) 

 

Figur 4:11 Skulle du kunna betala mer för ett småbarnsklädesplagg om du fick garanterat att det är 
fritt från kemikalier och andra ämnen som kan vara farliga för barnet? 

Den här frågan hade två svarsalternativ, ”ja” och ”nej”. 79 % av våra tillfrågade svarade ”ja” och 21 % 
svarade ”nej”.  

Statistiken visar att en stor majoritet av våra tillfrågade är beredda att betala mer för ett hälsovänligt 
plagg med det bör tilläggas att vi fick in några kommentarer om att fågan var vinklad dvs. att vi har 
ställt frågan på ett sådant vis att respondenten automatiskt svarar ja. På så vis är inte resultatet på 
den är frågan helt realistiskt. 
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6. Tycker du att det kan behövas ett större utbud av miljö- och hälsovänliga småbarnskläder? 

 

 

Figur 4:12 Tycker Du att det kan behövas ett större utbud av miljö- och hälsovänliga 
småbarnskläder? 

Ovanstående fråga hade tre svarsalternativ ”ja”, ”nej” och ”vet inte” där 58 % svarade ja, 33 % vet 
inte och 9 % svarade nej.  

Svarsfördelningen tyder på att majoriteten av våra tillfrågade faktiskt tycker att det behövs ett större 
utbud av miljö- och hälsovänliga småbarnskläder men det bör tilläggas att även här förekommer 
samma princip som i fråga fyra, dvs. att ha ett alternativ som är ”vet inte” ger respondenten en 
genväg i enkäten och den slipper ta ställning till frågan. Hade vi bara använt oss av ja och nej 
alternativ hade vi uppnått ett mer exakt resultat. 

Genom att korsa frågorna ”Är du kvinna eller man?” och ”Tycker du det kan behövas ett större utbud 
av miljö- och hälsovänliga småbarnskläder?” såg vi att de flesta av kvinnorna svarat ”ja” medans 
männen visade en större osäkerhet. Av de 24 medverkande var det hela 15 stycken som svarat ”vet 
inte”. Att männen visar så stor osäkerhet tror vi grundar sig i att de ofta är kvinnan som gör inköpen 
till deras barn.  

7. Skulle Du kunna tänka dig att handla småbarnskläder via Internet? 

 

Figur 4:13 Skulle Du kunna tänka Dig att handla småbarnskläder via Internet? 

Sista frågan i enkäten hade tre svarsalternativ ”ja”, ”nej” och ”kanske”. På den här frågan så svarade 
en stor majoritet på 81 % ja, 9 % svarade nej och 11 % valde att svara kanske.  

Vi korsade frågorna ”hur gammal är du?” och ”Skulle du kunna tänka dig att handla småbarnskläder 
via Internet?”. Trots att majoriteten svarat ”ja” på frågan angående internethandel kunde vi se ett 
mönster som visade en osäkerhet för internethandel i högre ålder. 
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4.2.5 Analys av den övergripliga konsumentundersökningen 

Frågorna i den övergripliga konsumentundersökningen grundar sig i att förstå kundens behov och 
attityd gentemot olika produkter som framförallt är anpassade efter den gröna rörelsen (punkt 3.12) 
samt att förstå kundens beteende, där David Jobbers modell ”understanding consumers: the key 
question” kan fungera som ett grundläggande verktyg. Frågorna är utformade med anspelning till 
några av punkterna (3.1, 3.2 och 3.3) i den teoretiska referensramen. Många av frågorna går att 
återkoppla till punkt 3.2.1 ”faktorer som påverkar kundbeteendet” som innebär att kulturella, 
sociala, personliga och psykoligiska faktorer kan påverka kundens köpbeteende beroende på om den 
exempelvis känner en grupptillhörighet, har en viss ålder, inkomst, yrke eller exempelvis innehar 
vissa attityder eller värderingar. Det var väldigt få män som deltog i undersökningen men av de män 
som har deltagit så är det ingen utav dem som lägger ner några större summor på småbarnskläder, 
vilket går att koppla till ”faktorer som påverkar kundbeteendet” (3.2.1). Vi vet egentligen inte varför 
männen väljer att inte vara delaktiga i inköpen, men vi antar är att det finns en eller flera faktorer 
som påverkar mannen till att överlämna den delen av ansvaret till kvinnan. Vi uppnådde samma svar 
på fråga ett ”vilken är er typiska kund” i vår konkurrentundersökning, där butikerna var överens om 
att det framförallt var kvinnor eller den nyblivna mamman som handlade hos dem. Skiljsmässor har 
ökat drastiskt sedan 1980-talet53, vilket innebär att även pappan måste börja ta ansvar. Som vi 
nämnde i konkurrentanalysen så finns det en butik som uppmanar pappan till att vara mer delaktig 
och handla på www.pappaklader.se. I en eventuell vidare forskning skulle det vara intressant att gå in 
djupare på varför killarna inte är lika delaktiga i köpen av småbarnskläder. Vi hade gärna sett att fler 
män deltagit i undersökningen men det finns en risk att det kanske hade gett oss ett missvisande 
resultat, då vi efter den här undersökningen befarar att det sällan är männen som köper 
småbarnskläderna. Att det huvudsakligen är kvinnor som har genomfört konsumentundersökningen 
kan i det här fallet innebära att det höjer validiteten för undersökningen då det framförallt är 
kvinnorna som inhandlar småbarnskläderna.  

Undersökningen har gett oss en bredare syn på konsumentens köpbeteende samt dens syn på miljö- 
och hälsovänliga småbarnskläder. I konkurrentundersökningen upptäckte vi att det redan fanns ett 
stort utbud av den här typen av kläder men vår konsumentundersökning visar att konsumenten 
önskar ett bredare utbud.  

Som vi tog upp tidigare så önskar vi att vi hade haft fler svarsalternativ på ett fåtal frågor och att vi 
möjligtvis hade haft färre svarsalternativ på de frågor som innehöll svarsalternativen ”kanske” och 
”vet inte”. På grund av att vi hade svarsalternativet ”kanske” under fråga fyra ”Om du skulle köpa 
småbarnskläder, skulle du prioritera att de är miljö- och hälsovänliga?” ser vi tecken på viss 
osäkerhet när det gäller miljö- och hälsovänliga småbarnskläder. Vi kommer att använda oss av de 
svar vi har uppnått från enkäten som vägledning när vi utformar vår affärsplan.  

 

4.3 Resultat av djupgående konsumentundersökning 

För att få mer kött på benen angående konsumenter valde vi att förutom den enkla 
konsumentundersökningen även göra en mer djupgående undersökning av ett mindre antal 
respondenter. Den övergripliga undersökningen avslutade vi genom att ge respondenten möjligheten 
att delta i ännu en undersökning, fast en mer djupgående. Vi bad dem därför att skriva in sin 
mejladress om intresse fanns. Målet var att uppnå ett deltagande från 12 respondenter. 23 av 
respondenterna på den övergripliga undersökningen önskade delta. Vi misstänkte att sannolikheten 
att få svar var större om respondenterna själva fick önska om deltagning eller inte och på så sätt få 

                                                             
53  http://www.vasa.abo.fi/users/...filer/4)%20Det%20moderna%20familjelivet.ppt 

http://www.pappaklader.se/
http://www.vasa.abo.fi/users/...filer/4)%20Det%20moderna%20familjelivet.ppt
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ett lågt bortfall. Samma dag som den övergripliga undersökningen avslutades startade vi den nya 
undersökningen och mejlade ut länken till respondenterna. Undersökningen gjordes via 
www.surveypirate.com och de slutna frågorna sammanställdes där. De slutna frågorna sammanställs 
direkt utefter när svaren kommer in. Den 28 april 2010 skickade vi ut länken. Vi lät sedan 
undersökningen ligga uppe i en vecka för att ge respondenterna tid att svara. Precis som vi trodde 
gav det på så vis en hög svarsfrekvens. 

Urvalet är av ett sannolikhetsurval eftersom att alla som deltog i den övergripliga 
konsumentundersökningen hade samma chans att få delta i den djupgående.  

4.3.1 Bortfall och svarsfrekvens 

Undersökningen var en enkätundersökning med både öppna och slutna frågor som respondenten 
svarade på genom att kryssa svarsalternativ eller skriva svaret på de öppna frågorna. Alla frågor utom 
en var obligatoriska vilket innebär att respondenten var tvungen att svara på frågan innan det gick att 
gå vidare till nästa. 

Antal utskickade 
enkäter 23 

Ej inkomna svar 5 

Godkända svar 18 

Godkända svar (%) 78,5 % 

Tabell 4:3 Sammanställning av den djupgående konsumentundersökningens svarsfrekvens 

Tabellen visar att det totalt var 18 stycken som deltog i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens 
på 78,5 %. Ej inkomna svar innebär de respondenter som önskat delta i undersökningen, men ändå 
inte deltagit. 

4.3.2 Frågeformuläret 

Konkurrentanalysformuläret bestod av 12 stycken frågor (Se bilaga 5: Djupgående 
konsumentundersökning). Sex stycken av frågorna var öppna. Vi fick bra respons på samtliga frågor, 
vi har då ej räknat med sista frågan som var en valfri fråga angående om respondenten hade något 
övrigt att tillägga om enkäten.  

4.3.3 Sammanställningsmetod av resultatet 

Resultatet av de slutna frågorna sammanställdes på www.surveypirate.com som vi använde oss av 
för att utforma undersökningen. De öppna frågorna sammanställde vi själva. 

4.3.4 Redovisning av resultatet 

Här redovisas resultatet från den djupgående konsumentundersökningen som vi gjort för att ta reda 
på vad konsumenter och då i första hand småbarnsföräldrar prioriterar eller skulle prioritera vid köp 
av småbarnskläder.  

 

 

 

 

 

http://www.surveypirate.com/
http://www.surveypirate.com/
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1. Är du man eller kvinna? 

 

4:14 Är du man eller kvinna? 

Figuren visar att samtliga respondenter var kvinnor. 

Vi anser att resultatet på frågan bevisar att kvinnor är mycket mer engagerade i klädesinköp än vad 
män är, speciellt när det gäller kläder till barn.  

2. Hur gammal är du? 

 

Figur 4:15 Hur gammal är du? 

28 % av respondenterna var i åldern 20-25, 22 % i åldern 26-30 och även i 31-35. I åldersgruppen 36-
40 var 17 % av respondenterna och 11 % var i åldern 41-45.  

Vi anser att vi fick en bra spridning på respondenternas åldrar i undersökningen och framförallt rätt 
spridning. Dem som är småbarnsföräldrar är oftast minst 20 och max 40-45, därför är vi väldigt nöjda 
med resultatet. Vi tror att dem som valde att delta i undersökningen gjorde det för att de kände att 
de passade in i målgruppen, antingen för att de har barn, eller för att de snart planerar att skaffa 
barn. 
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3. Har du barn? 

 

Figur 4:16 Har du barn? 

Samtliga respondenter utom två har barn, en av dem väntar barn och den andra har inga barn. 

Vi anade att de flesta som skulle välja att delta i den djupgående undersökningen skulle vara 
småbarnsföräldrar och blivande småbarnsföräldrar. De var även dem som vi ville nå för att veta hur 
de som har barn tänker när dem handlar.  

4. I vilken åldersgrupp är ditt/dina barn?   

 

Figur 4:17 I vilken åldersgrupp är ditt/dina barn? 

72 % av respondenterna har barn i åldrarna 0-3 år, 39 % av dem har barn i åldrarna 4-6 år, 11 % har 
barn mellan 7-10 år och lika många har barn över 10 år. En av respondenterna har inga barn. 

De flesta som deltog i undersökningen har barn som är inom vår målgrupp, nämligen 0-3 år. Därför 
känns fortsatta svar från respondenterna väldigt viktiga. Vi som författare gjorde ett litet misstag på 
frågan, vi borde haft svarsalternativet ”väntar barn” som vi hade i förgående fråga. Respondenten 
som svarade ”väntar barn” har i frågan valt alternativet ”A, 0-3 år”.   
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5. Vad prioriterar/skulle du prioritera vid köp av småbarnskläder? Förklara gärna djupgående 
vad Du anser är viktigt. (Vid denna fråga vill vi att Du ska tänka på olika perspektiv som 
t.ex. pris, kvalitet, material, märke, miljö, rättvist tillverkade, hälsa och ange gärna övriga 
prioriteringar.) 

 

4.18 Vad prioriterar/skulle du prioritera vid köp av småbarnskläder? 

Utefter vad respondenterna svarat har vi utformat ett diagram efter vad de prioriterade. 
Respondenterna fick svara flera egenskaper som de prioriterar mest vid inköp av barnkläder. 12 
stycken tyckte att priset var väldigt viktigt, mångas förklaring till den delen var att kläderna snabbt 
blir urvuxna. 11 stycken prioriterade att kvaliteten skulle vara god då barn lätt smutsar ned sig m.m. 
vilket gör att kläderna behöver tvättas ofta. 10 stycken tyckte att miljö- och rättvist tillverkade kläder 
var viktigt, flera tyckte att miljö gick hand i hand med second hand som tre av respondenterna 
prioriterade. Könsneutralitet prioriterades av fem stycken respondenter. Sju respondenter 
prioriterade utseende på kläderna och sex stycken att kläderna var väldigt komfortabla. Flera som 
valde komfortabla som en av sina högsta prioriteter poängterade att det gärna fick vara gjorda av 
naturliga och mjuka material som t.ex. bomull och ull. En sak som vi valde att inte ta med i figuren 
var att många prioriterade färgstarka kläder, men vi ansåg att det hade med utseende att göra. Extra 
kommentarer från två respondenter var att det borde vara lag på att alla barnkläder är miljö- och 
hälsovänliga. Att tillägga på frågan var att flera motiverade att de inte handlar miljö- och 
rättvisemärkta kläder för att de tycker att de ofta i så tråkiga och enformiga utföranden. 

Vår uppfattning är att vi fick väldigt bra svar på den här frågan och att 10 stycken respondenter 
tänker ur miljö- och/eller rättvisesynpunkter när de handlar barnkläder anser vi är väldigt positivt. Vi 
tror dessutom att siffran skulle kunna öka om det kom ut ett större utbud av den typen av kläder 
med roligare tryck och färg. Något som var väldigt intressant var att fem stycken prioriterade 
könsneutrala kläder och betonade att de tycker att utbudet för sådana kläder är alldeles för litet. Det 
kan vi inför vår affärsidé tänka över, det kan möjligen vara värt att införa en könsneutral kollektion. 
Att tänkas på vid den här frågan är att respondenterna kan ha blivit inledda på vissa spår på grund av 
att vi gav exempel på svarsalternativ, vi tycker dock att vi fick väldigt bra svar och att respondenterna 
var duktiga med att komma med egna prioriteringar. Totalt sett utifrån svaren på frågan tror vi att 
det kan finnas en målgrupp för vår affärsidé. Det vi skulle kunna ha gjort hade varit att lägga ihop 
frågorna 3 och 4, då fråga 3 egentligen inte behövs när respondenterna svarar på fråga 4.  
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6. Har Du sett skriverier eller hört talas om fall där ej tillåtna kemikalier eller liknande 
förekommit? Förklara gärna kortfattat vad du har läst/hört och ingående på hur Du 
reagerar på sådant. 

Åtta av respondenterna har läst eller hört något om där ej tillåtna kemikalier förekommer. Två av 
respondenterna har hört/läst om arbetsförhållandena som arbetarna vid produceringen av kläder får 
utstå när de arbetar med kemikalierna direkt inpå kroppen, utan några skyddskläder. Andra saker de 
hört är om tryck på kläder som innehållt farliga kemikalier som t.ex. kan påverka småbarnets hjärna. 
En annan har hört talas om ftalater i t.ex. jeans. Den sista som kunde säga specifikt vad den läst var 
om otillåtna kemikalier i regnställ, de övriga tre kunde inte säga något specifikt eftersom de inte haft 
så stort intresse för ämnet. De som har hört/läst om de ämnena blir väldigt upprörda när de hör om 
vad som inträffar. De är rädda för att de varit med och stött företagen som sålt produkterna med de 
ej tillåtna kemikalierna eller dylikt och för att de köpt produkter som kan skada deras barn. Av dem 
som inte hört något så säger vissa att de inte tror att det finns så mycket kemikalier och dylikt i kläder 
längre. Många har även svarat att eftersom de inte har någon uppfattning om ämnet så kan de inte 
heller ge en åsikt om hur de reagerar på det, deras åsikter (från tio personer) blir alltså bortfall. 

Vi anser att undersökningen visar att få personer är informerade om att det tyvärr fortfarande 
existerar farliga ämnen vid klädproduktion som inte bara blir farliga för användarna, utan också för 
arbetarna som blir tvungna att arbeta under rent ut sagt hemska förhållanden. Vi vill belysa att vi inte 
kan ta ställning till respondenternas påståenden om incidenterna de hört/sett är sanna. Vi tror att 
många fler än de åtta som påstod sig hört talas om fall där farliga ämnen påträffats i kläder eller 
dylikt. Vi tror att flertalet inte tar till sig sådant och tänker ”det händer inte mig” och att de därför 
glömmer det. Vi testade att korsa ovanstående fråga och fråga 4 ”Vad prioriterar/skulle du prioritera 
vid köp av småbarnskläder?” och märkte sambandet att nästan alla som prioriterade miljö och 
rättvisa förhållanden kände till fall där t.ex. skadliga kemikalier påträffats. Det här tror vi kan ha att 
göra med att vilken typ av kläder en konsument väljer att handla egentligen grundar sig på deras 
vetskap om vad det egentligen är som de köper. Många förstår antagligen inte att det fortfarande 
finns mycket farliga ämnen i kläder. Därför tror vi att om medvetenheten ökar hos befolkningen så 
kommer också efterfrågan efter bl.a. miljövänliga kläder att öka. 

7. Brukar Du handla på Internet, hur ofta? (Denna fråga gäller näthandel överhuvudtaget och 
inte bara baby- och barnkläder) 

 

Figur 4:19 Brukar Du handla på Internet, hur ofta? 

Samtliga respondenter handlar på Internet. 17 % handlar någon gång per år respektive varje månad. 
61 % handlar flera gånger per år. 6 % handlar det mesta på Internet. 
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Att samtliga respondenter handlar på internet ser vi som positivt och ser att konsumenterna har 
blivit modernare i sina inköpsvaror. Genom att korsa ovanstående fråga och ”Hur gammal är du” 
märkte vi att respondenterna upp till 35 år handlar oftare på internet än de som tillhör de äldre 
respondenterna där ingen handlade oftare än ”flera gånger per år”. Vi antar att följande kan ha sitt 
ursprung i att de yngre respondenterna är uppvuxna med internet men vi tror att internethandeln 
kommer att klättra högre upp i åldrarna och öka mer och mer. 

8. Vad anser du om näthandel och då i främsta hand att handla småbarnskläder på internet? 
Vad är bra respektive dåligt med att handla på internet? (Tänk t.ex. frakt, missvisande 
färger, stort utbud, leveranstid m.m.) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4:20 Positivt med näthandel 

 

Figur 4:21 negativt med internethandel 

De vanligaste fördelarna som respondenterna anser är att dem kan handla när dem vill (nio), att det 
är större utbud (sju) och att de anser att det är smidigare (sex). Med smidigare menas t.ex. att de 
slipper ta sig in till centrum.  

De vanligaste förekommande nackdelarna som respondenterna anser är att det är svårt att veta rätt 
storlek (sex), att de helst vill prova och känna på plagget innan köp (tio) och att bilderna eller 
färgerna ofta är missvisande (åtta). 
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Det första vi kan utläsa är att respondenterna sammanlagt hade så gott som lika mycket negativt som 
positivt att säga om näthandel och då angående att handla barnkläder. Vi trodde att respondenterna 
i utfallet skulle ha mer negativa synpunkter än positiva, men vi är glada att det inte blev så. Vi trodde 
att fler skulle välja frakt som något negativt med näthandel, men det var endast två av 
respondenterna som nämnde det, vilket kan bero på att många internetbutiker nuförtiden bjuder på 
frakten när konsumenterna kommit upp i vissa summor när de handlar. Vi fick en kommentar 
gällande frakt där en respondent sa att frakten inte är så dyr om dem handlar från en och samma 
internetbutik, men om dem istället handlar enstaka plagg från flera olika internetbutiker så går det 
snabbt upp i ganska höga summor. Respondenterna upplever ofta att det är svårt att veta om 
storlekarna är rätt. Det skulle kunna vara användbart för oss på så sätt att vi kan utforma ett bra 
system med klara mått så konsumenterna ska känna sig säkrare i köpen. Däremot så är det svårare 
att tillfredställa önskemålet att kunna känna på och prova plagget i en internetbutik. Missvisande 
bilder och färger kan också vara svåra att eliminera, sådana problem beror inte alltid på bilden som 
är tagen, utan också på datorskärmen som respondenten sitter vid som kan vilseleda. Vi tror 
näthandel är ett bra konsumeringssätt för småbarnsföräldrar eftersom de ofta inte har så mycket tid 
över till att gå runt och ”shoppa”. Det märkte vi även på respondenternas svar då hälften tyckte att 
det var bra att de kunde handla vilken tid på dygnet de ville. 

9. Vilka av följande märkningar känner Du igen? 

 

 

Figur 4:22 Vilka av följande märkningar känner Du igen? 

72 % av respondenter kände till märkningen Fairtrade, 28 % kände till Öko-Tex, 44 % kände till EU-
blomman och 78 % kände till Bra Miljöval. Eko Sustainable Textile kändes inte igen av någon av 
respondenterna och GOTS endast av en. Svanen kände alla respondenter utom en till och samtliga 
kände till Krav. 

Vi anade i utformandet av frågan att respondenterna inte skulle känna igen de internationella 
märkningarna i lika stor utsträckning som de Svenska. Vi ser det tydligt på Eko Sustainable Textile 
som är en Holländsk märkning som även förekommer en hel del i Sverige. Den andra märkningen 
som endast en av respondenterna kände till, nämligen GOTS är även den internationell men är vanlig 
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i Sverige.54 Vi tror att vi hade fått högre resultat på samtliga märkningar om vi hade haft med 
logotyperna istället för bara namnet. Vi tycker ändå att respondenterna har relativt bra koll på miljö- 
och rättvisemärkningar. 

10. Brukar Du handla produkter med märkningar som stödjer miljö-, hälso- och 
rättviseförhållanden? Förklara gärna varför du handlar eller inte handlar dessa varor. 
Känns det trovärdigt att de märkta produkterna är så pass mycket mer miljö-, hälso-, och 
rättvisevänliga som utlovas? 

 

Figur 4:23 Brukar Du handla produkter med märkningar som stödjer miljö-, hälso- och 
rättviseförhållanden? 

Av respondenterna så handlar 28 % de flesta produkter med märkningar som nämndes i frågan. 39 % 
handlar av märkningarna ibland och 28 % handlar inte av dessa märkningar. En av respondenterna 
valde att svara blankt på frågan. Av dem som handlar av märkningarna så tycker de flesta att de gör 
en liten gärning om de handlar av produkterna för vår värld och människorna som lever på den. Cirka 
hälften av dem som svarat nej på frågan försvarar sig med att de inte tror att det är så stor skillnad 
på produkterna med märkning och dem utan. Priset är också en viktig variabel för flera av 
respondenterna som svarat nej då de anser att det ofta skiljer väldigt mycket prismässigt på en märkt 
och en omärkt vara.  

Vi tror att miljö-, hälso- och rättvisemärken bör bygga upp sitt förtroende lite. Vi tror att det kan 
göras via t.ex. en dokumentär där de vanligaste företagen som står för miljö- hälso- och 
rättvisemärkningar visar skillnaderna mellan proceduren för hur t.ex. en ekologisk produkt och hur 
en ”vanlig” produkt framställs för att konsumenter ska förstå varför miljömärkta produkter ofta är 
dyrare. Självklart förstår vi att många konsumenter kanske inte har råd med de dyrare varorna, men 
vi har uppfattningen av att många kan tänka sig att handla ekologiska alternativ så länge inte priserna 
skiljer sig för mycket. Vi kan bara anta att bortfallet på frågan berodde på att respondenten i fråga 
inte handlar den typen av produkter, att den inte ville yttra sig på grund av att den anser att frågan är 
för personlig eller att den inte känner att den har något att yttra i frågan. 

 

 

                                                             
54   

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/guide_miljomar

kning_textil.pdf 2010-05-05. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/guide_miljomarkning_textil.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/guide_miljomarkning_textil.pdf
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Informationstext inför fråga 11 

Enligt en studie som har presenterats av Johnson & Johnson Consumer Nordic visar att bebisars hud 
är hälften så tunn i jämförelse med vuxnas. Det innebär att bebisens hud absorberar enklare och tar 
till sig ämnen som appliceras på den, samt att den är betydligt mycket känsligare. Blir bebishuden 
torr och får sprickor är det enkelt för bakterier att tränga in i den och allergier kan uppstå. 
 
Göteborgs miljöförvaltning har testat fem barntröjor där de funnit höga halter av ftalater som är en 
samling av miljö- och hälsoskadliga ämnen. I en av de tröjorna som testats var halten mer än tio 
gånger högre än vad som tillåts i barnleksaker. Dagligen kommer nya rapporter om olika textilier som 
innehåller diverse olika skadliga kemikalier 

Vi valde att ha med texterna som finns med i vår problembakgrund mest som ett bevis på att det 
fortfarande förekommer miljö- och hälsoskadliga ämnen i kläder. Vi ville dessutom jämföra följande 
fråga med fråga fem ”Har Du sett skriverier eller hört talas om fall där ej tillåtna kemikalier eller 
liknande förekommit?” för att se om några av dem som tidigare svarat att de inte hört talas om några 
fall svarar ”ja” på frågan vilket i sådana fall kan bero på att de glömt av det. 

11. Kände Du till denna information tidigare? Hur påverkade förgående text Dig? 

Endast två av respondenterna kände till informationen, varav en hade svarat ”nej” på frågan sex ”Har 
Du sett skriverier eller hört talas om fall där ej tillåtna kemikalier eller liknande förekommit?”. Flera 
av respondenterna blev väldigt upprörda över att Göteborgs miljöförvaltning hittade ftalater i 
samtliga av barntröjorna. Av respondenterna var det två som inte kände sig påverkade av texten på 
grund av att de tvättar kläderna innan barnen använder dem. Av dem som blir påverkade är de flesta 
rädda för att deras barn använder kläder med de nämnda kemikalierna eftersom att det är så pass 
vanligt som det verkar vara. Två respondenter säger att de tycker att sådana ämnen borde förbjudas 
helt och hållet. Två andra respondenter säger att de blir påverkade, men vet inte hur de kan gå 
vidare med det och hur de kan kontrollera plaggen innan de köper dem 

Vi kan än en gång av resultatet på frågan se att konsumenter i snitt blir väldigt berörda när sådana 
här upptäckter görs. Därför tror vi även här att det till stor del handlar om att konsumenter inte är 
tillräckligt upplysta om ämnet.  

Avslutande information 

Öko-tex arbetar sedan 1992 med att främja alla textila produkter som är bra för hälsan. De anser att 
ju intensivare förhållande mellan hud och textil, desto högre krav måste ställas. De har gjort upp en 
klassificering i fyra olika nivåer där barnkläder befinner sig i produktklass ett tillsammans med 
sängkläder, tygdjur och leksaker för barn upp till tre år. Barnkläder som är fria från hälsovårdliga 
kemikalier märks med “Öko-tex 100, klass 1”.  

Klädföretag som inte prioriterar att certifiera sina barnkläder mot Öko-tex 100 försvarar sig med att 
det är svårt att få kläderna helt fria från kemikalier, men att kemikalier och andra hälsofarliga 
substanser försvinner efter det att konsumenten har tvättat plagget.  

Vi valde att lägga med den avslutande informationstexten för att respondenterna skulle förstå att det 
finns vägar att gå för att minska den illasinnade miljöpåverkan och hoppas att det ska få dem att titta 
en extra gång på den t.ex. ekologiska produkten innan de gör sitt val. Vi tror att vetskapen att 
produkten som köps inte påverkar naturen negativt i många fall ger mer för konsumenten än vad en 
produkt som är några kronor billigare ger. 

 



42 
 

12. Har Du några övriga synpunkter på enkäten i helhet eller andra funderingar? Var det något 
som Du inte tyckte var väsentligt? 

11 av de 18 respondenterna valde att kommentera undersökningen, samtliga var eniga om att de 
tyckte att det var en bra enkät och hade ingen negativ kritik att ge om den. Flera tyckte att det var 
bra att ämnet belystes och att det fanns öppna frågor med så att de fick skriva ned det de själva 
tyckte. 

Vi ställde frågan för att få reda på om respondenterna tyckte att någonting inte var bra eller oklart 
med undersökningen och känner oss väldigt nöjda eftersom att responsen var mycket positiv. Vi kan 
förtydliga att det inte var en obligatorisk fråga och vi antar att de respondenter som valde att inte 
kommentera enkäten kände sig nöjda med den. 

4.3.5 Analys av djupgående konsumentundersökning 

För att få en bredare inblick i hur folk agerar och resonerar krig ”miljöfrågan” utformade vi den här 
djupgående undersökningen i hopp att få en djupare kunskap om ämnet. De fyra första frågorna i 
enkäten använde vi oss av för att bekräfta att vi riktat enkäten mot rätt målgrupp. Om det var en helt 
annan målgrupp än vad vi väntat oss som deltog i undersökningen så kanske vi borde resonerat om 
angående segmenteringen av marknaden (punkt 3.6). Att veta vem som är ett företags potentiella 
kund är oerhört viktigt med avseende till kommunikationsmodellen (figur 3:2) där kunden är 
mottagaren och sändarens ”budskap” måste utformas med rätt metod och framföras på rätt sätt för 
att de ska nå fram till kunden/mottagaren, annars kan störningar lätt uppstå.  

Vi utformade fråga fem i enkäten med avsikt att återkoppla den till marknadsföringsmixen (figur 3.3). 
Dock upplever vi att de flesta av respondenternas svar endast går att återkoppla till ett av de fyra P: 
na, nämligen produkt. Vi tror att det kan grunda sig i att vi utformade frågan på ett bristfälligt vis. Vi 
anser ändå att vi har stor användning för den information som vi har uppnått via frågan, då kunderna 
resonerade väldigt bra om vad de prioriterade, samt vad de saknade angående 
småbarnsklädessortimentet. 

Resterande frågor i undersökningen är utformade så att vi som undersökare ska få en bild av den 
potentiella kundens beteende och attityd (punkt 3.3) till internet samt den gröna medvetenhet som 
har slagit igenom på senare år (punkt 3.12). Där upptäckte vi att många av våra respondenter 
saknade kunskap om ämnet och inte var helt uppdaterade i olika miljömärkningar och om fall som 
påträffats samt om olika hälsofarliga substanser. 

Vi känner oss i det stora hela väldigt nöjda med undersökningen och dess resultat. Utefter svaren vi 
fått av respondenterna anser vi att de uppfattat frågorna rätt. Dessutom fick vi mycket bra kritik från 
respondenterna själva. Det vi framförallt fått ut av undersökningen är att konsumenter idag inte vet 
särskilt mycket om kemikalier och dylikt. Många tyckte att det fattades miljövänliga kläder i lite 
roligare utföranden. Vi som författare har själva inga barn och handlar inte mycket barnartiklar, men 
utefter konkurrentundersökningen vi gjort anser vi att det finns ett ganska stort utbud av ekologiska 
kläder och då även enligt oss i ”roliga” utföranden. Det vi lärde oss av undersökningen var 
sammanfattningsvis att om vi arbetar strategiskt med att behålla och skapa medvetenhet hos 
konsumenter så tror vi att en internetbutik som säljer miljö- och hälsovänliga småbarnskläder kan 
vara ett vinnande koncept, inte bara ekonomiskt utan även för miljön och våra medmänniskor. 
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5. Användandet av teorin i affärsplanen 

_____________________________________________________________________________ 

I kapitlet kommer vi att analysera empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. Utifrån svaren 
vi har erhållit fått från undersökningarna i empirin har vi utformat vår företagsidé. Vi kommer bland 
annat beröra mötet med kunden samt utforma en enklare affärsplan.…………………………… 
_____________________________________________________________________________ 

5.1 Affärsplan 

I vår affärsplan ingår affärsidén, där vi går in på inre och yttre affärsidé samt kundnytta och 
kundnärhet. Affärsplanen innehåller även en marknadsplan med dess olika delar och avslutas med en 
konkurrentanalys. Nedan kan ni läsa mer ingående om de olika delarna. 

5.1.1 Val av namn 

Vi valde namnet Kikaboni i första hand eftersom att det betyder ekologisk på swahili. Vi tyckte att det 
var ett glatt, spralligt och barnvänligt namn som är relativt lätt att komma ihåg. 

5.1.2 Affärsidé 

Kikaboni erbjuder ett komplett sortiment av miljö- och hälsovänliga kläder i mellanprissegmentet för 
småbarn i åldern 0-3 år. Kundmötet sker genom vår internetbutik www.kikaboni.se. Med våra 
generösa köpvillkor, den goda kvaliteten på kläderna och snabba leveranstider kommer kunderna att 
välja oss framför konkurrenterna. 

5.1.3 Yttre affärsidé 

Vi på Kikaboni erbjuder småbarn ett behagligt plagg samtidigt som vi erbjuder den nyblivna föräldern 
en känsla av trygghet. Med miljö- och hälsovänliga småbarnskläder kan vi säkerställa att småbarn i 
åldern 0-3 år kan röra sig fritt utan att hälsofarliga substanser påverkar dem eller dess omgivning.  

5.1.4 Inre affärsidé 

I samband med kundmötet som sker via vår hemsida www.kikaboni.se vill vi ge kunden möjlighet att 
bli upplyst om miljö- och hälsofarliga ämnen. Med hjälp av enkla informationsrutor och korta 
videoklipp om ämnet så tror vi att vi kan påverka kunden att få ett mer miljömässigt tänkande och att 
han/hon därför väljer att handla hos oss. Tack vare att webbutiken är öppen dygnet runt så kan både 
kunden som bor ute på landsbygden eller den som jobbar obekväma arbetstiderna handla hos oss. 
Med god service, snabb leverans och våra generösa köpvillkor innefattande bytesrätt, öppet köp, 
delbetalning och nöjdkund garanti så ska vi få kunden att handla hos oss och återkomma. 

5.1.5 Kundnärhet och kundnytta 

För att ett företag ska uppnå en kundnärhet krävs det att de arbetar aktivt med samtliga tre delar, 
tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande som finns med i kundnärhetens nycklar (figur 3:4). 
Kundnärhet innebär att företaget jobbar nära kunden dvs.  sida vid sida med kunden. Med andra ord 
krävs det inte bara att butiken ska vara etablerad på marknaden, utan den bör även vara etablerad i 
kundens medvetande, dvs. butiken ska vara det självklara valet när kunden ska handla. För att få 
kunden att vilja handla hos oss upprepade gånger så måste vi erbjuda något som får kunden att vara 
lojal. Eftersom kundmötet sker via vår webbutik så är det svårt att personligen påverka kunden. Vi 
har därför tänkt utforma en medlemsklubb där all kommunikation sker elektroniskt. Tanken är att 

http://www.kikaboni.se/
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kunden ska få poäng på allt den handlar hos oss, när kunden sedan uppnått en viss bestämd poäng så 
får den en presentcheck via e-postadressen att utnyttja vid nästa köp. Våra medlemskunder kommer 
även få ett informationsmejl i samband med att vi har fyllt på butiken med nya varor eller när vi 
realiserar. På så vis hoppas vi att kunden blir lockad till vår webbutik igen. Våra medlemmar kommer 
även ha möjligheten att samla poäng utan att handla.  Med hjälp av ett elektroniskt ”Hjälp Kikaboni 
att bli bättre” formulär får kunden delta i en enkät där den dels blir informerad om olika miljö- och 
hälsofarliga ämnen samtidigt som kunden får svara på frågor som kan hjälpa oss bli bättre. I vår 
djupgående konsumentundersökning upptäckte vi att brist på information är en vanlig anledning till 
att många väljer att köpa produkter som inte bär någon miljömärkning. Vi tror därför att en enkät 
med ett ömsesidigt informationsutbyte gynnar oss i längden. Den sista delen av kundnärheten är 
värdeskapande dvs. det värde kunden upplever efter att produktens har köpts. Värdeskapande kan 
delas in i direkt värde och indirekt värde. Det direkta värdet är själva produkten, i det här fallet ett 
småbarnklädesplagg av hög kvalitet. Det indirekta värdet är de emotionella värde som kunden 
upplever efter att den har köpt produkten. För våra kunder kan det exempelvis innebära en känsla av 
trygghet över att veta att deras barn har på sig ett plagg som det inte tar skada av. Det indirekta 
värdet spelar en avgörande roll i kundnyttan.  

5.2 Marknadsplan 

I vår marknadsplan kommer vi med hjälp av olika verktyg, analysera marknaden och konkurrenterna. 

5.2.1 Behov 
 
Grunduppgiften för våra produkter är såklart att ge värme och skydd som är nödvändigt för alla 
människor. Kläderna vi säljer täcker dessutom behovet för dem som vill gynna bra miljöförhållanden 
och kan även vara bra för barn som är överkänsliga. Kläder har också en annan funktion och det är 
att få människor att känna sig nöjda och säkra med sig själva. Kläder kan förverkliga både personers 
sociala och psykografiska behov. (Punkt 3.1) 
 
5.2.2 Kundbeteende 

Vi tror det mestadels kommer att vara personliga och psykologiska faktorer som kommer avgöra om 
konsumenter väljer att handla hos Kikaboni eller inte. Personliga faktorer eftersom att våra 
produkter kommer ligga i ett ganska dyrt prissegment så krävs det en relativt stabil ekonomi. För att 
även konsumenter med något mindre stabil ekonomi ska kunna handla hos oss kommer vi erbjuda 
delbetalning. Vi tror att psykologiska faktorer kommer att påverka i den mån att konsumenter har 
olika värderingar. Det är inte alla konsumenter som värderar att produkter är hälso- och miljövänliga. 
Vi tror att kulturella faktorer i viss mån kan avgöra om konsumenter handlar hos oss, då tänker vi i 
första hand på religiösa faktorer som kan påverka vad för kläder barnet använder. 

5.2.2.1 Vår målgrupps köproller 

1. Initiativtagare – Mamma eller pappa, eftersom att användarna i vår målgrupp är så unga så 
kommer det troligen vara föräldrarna som kommer fram till att barnet behöver något nytt. 

2. Påverkare – Vi tror att föräldrarna kommer att påverka varandra och i viss mån även äldre 
syskon till barnet och far- och morföräldrar. Vi tror även att föräldrarna pratar med sina 
vänner som också är småbarnsföräldrar och frågar vart de handlar till sina barn. 

3. Beslutstagare – Vanligen mamma eller pappa.  
4. Köpare – Oftast mamma eller pappa. I viss mån släkt och vänner till föräldrarna. 
5. Användare – Barnet.  
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5.2.3 Marknad 

Vår marknad kommer att vara på internet som idag är en väletablerad marknadskanal. Internet är 
världens största datornätverk och gör det möjligt att kommunicera över hela världen. Genom att 
etablera butiken Kikaboni på internet kan vi nå ut till kunder över hela Sverige. Att ha en så kallad 
nätbutik innebär i stort sett bara att Kikaboni har en webbplats och ett stort lager.  Kikaboni vistas på 
en marknad för miljö- och hälsovänliga småbarnskläder som är etablerade på internet. Våra största 
konkurrenter www.petitpure.se och www.ecoloco.se befinner sig även dem på internet och har 
liknande koncept som Kikaboni.  

5.2.4 Målsegment 

Utifrån vår konsumentundersökning samt egna observationer från konkurrentanalysen har vi 
utformat vårt målsegment på marknaden efter följande variabler. 

Geografisk 
Vi riktar oss mot en marknad för alla invånare i Sverige. Med en internetbutik som är öppen dygnet 
runt och med goda förbindelser med posten kommer vi finnas tillgängliga för alla.  

Demografisk 
Produkterna som vi lanserar är avsedda för småbarn men vår målkund är den nyblivna mamman 
mellan 20-40 år. I och med att våra produkter kommer ligga i det övre mellanprissegmentet beräknar 
vi att vår kund har en något stabilare ekonomi. Vi vill gärna att den nyblivna pappan eller exempelvis 
moster eller farmor kommer till oss men vi ser kvinnor mellan 20-40 år som vår främsta kund. 

Psykografisk 
Vår målkund tänker långsiktigt och bryr sig om miljön och framtiden. Den gillar att köpa kläder men 
prioriterar kvalitet framför kvantitet. De köper skonsamma tvättmedel och i deras hem finns många 
produkter med diverse miljömärkningar.  

Beteendemässig 
Våra kunder är medvetna om fraktkostnader och de extra miljöutsläpp som förekommer vid 
utkörning av produkterna, därför väljer de att handla sällan men relativt mycket när de väl handlar. 
Kunderna förväntar sig ett slitstarkt plagg av god kvalitet med en stimulerande design. 

5.2.5 Positionering  

Under genomförandet av vår konkurrensanalys upptäckte vi att ingen av våra konkurrenter lade 
särskilt stor fokus på kundanpassning och service. Därför har vi bestämt oss för att positionera oss i 
kundens hjärta. Med bra köpvillkor, snabb leverans och garantier ska vi erbjuda våra kunder den 
bästa servicen.  

Vi kommer även lägga stor prioritet på våra produkter. Det är framförallt produkten som uppfyller 
kundens behov, utan produkten skulle det inte bli någon försäljning.  

Med hjälp av ett positioneringsdiagram kan vi verifiera vår plats på marknaden. Vi har valt att placera 
in våra största konkurrenter petitpure och Ecoloco inom samma diagram.  

 

http://www.petitpure.se/
http://www.ecoloco.se/
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Figur 5.1 Positioneringsdiagram 1, pris och sortiment. 

I vårt första positioneringsdiagram har vi relaterat pris och sortiment. Vi anser att Ecoloco har ett 
relativt brett sortiment och befinner sig i övre mellanprissegmentet. Petitpures sortiment är något 
billigare men även dem befinner sig i det övre mellanbrissegmentet. Däremot har de ett betydligt 
bredare sortiment där de i stort sett säljer allt från snuttefiltar till barnvagnar. Eftersom att vi är nya 
på marknaden har vi ett relativt smalt sortiment, däremot tar vi ut ett lite högre pris med tanke på 
att vi har bättre kvalitet och bättre servicevillkor än våra konkurrenter. 

 

 

Figur 5.2 Positioneringsdiagram 2, service och eko-sortiment. 
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I vårt andra positioneringsdiagram har vi valt att relatera service och storlek på eko-sortiment. Här 
ser vi att Petitpure är jämförelsevis svaga på både eko-sortiment och service. På Ecoloco är de väldigt 
lika oss med att de enbart säljer ekologiska produkter och har även bra service när det gäller villkor. 
Vi strävar dock efter att ha lite bättre service. 

5.2.6 Marknadsstrategi 

I kommunikationsprocessen (figur 3:2) beskrivs en modell för hur ett budskap tar sig från en sändare 
till en mottagare och vad som händer längst vägen. Om modellen relateras till vårt företag är 
sändaren Kikaboni och mottagaren vår slutkund. För samtliga av Kikabonis kunder är budskapet 
småbarnskläder av hög kvalitet som är miljö- och hälsovänliga. När vi har utformat Kikabonis 
marknadsstrategi enligt det fyra P: na (figur 3:3) så har vi tagit hänsyn till kommunikationsprocessens 
uppbyggnad.  

 Påverkan 

Precis som det beskrivs i modellen för kommunikationsprocessen är det viktigt att budskapet når 
fram till rätt målgrupp och på rätt sätt för att det ska gynna företaget. Vi ser därför internet som vår 
främsta marknadsföringskanal. Med tanke på att våra produkter kommer att finnas tillgängliga via 
internet är det människorna som rör sig på internet som vi vill nå ut till och det gör vi genom att 
omkoda vårt budskap och marknadsföra oss via internet. Vi upplevde ett stort intresse under 
genomförandet av vår marknadsundersökning som vi postade på olika familjeforum och 
mammabloggar. Vi ser gärna att vi i framtiden marknadsför vår butik på liknande vis. Vi vill även 
marknadsföra oss via mammatidningar som finns tillgängliga online och på olika fairtrade sidor.  

 Produkt 

Det är viktigt att produkterna överensstämmer med den information och de kriterier som sänds i 
budskapet annars kan störningar uppstå vilket leder till att mottagaren skickar en negativ 
återkoppling. Våra produkter ska vara av hög kvalitet och tillverkade med miljön och barnets hälsa 
som högsta prioritet. Vi föredrar att de är framtagna i ekologiska material och har genomgått 
beredningsprocesser som är både skonsamma för miljön samt för de som utför arbetsmomenten. 
Det slitstarka småbarnklädesplagget uppnår vi genom att exempelvis spinna bomullen av långfibrig 
bomull. Tack vare småbarnplaggets höga kvalitet förväntas plagget vara användbart en längre tid, 
därför har vi valt att använda oss av mer klassisk design utan att plagget ska behöva se tråkigt ut och 
därav undvikit att tillverka kortlivade modeflugor. I vår djupgående konsumentundersökning på fråga 
fem fick vi reda på att konsumenter efterfrågar könsneutrala kläder så att lillebror kan ärva av 
storasyster och tvärtemot. Därför kommer en del av vårt sortiment vara könsneutralt. 

 Pris 

Vi tror att priset ofta har en avgörande roll för vem mottagen är i kommunikationsprocessen. Priset 
för våra bebiskläder kommer att ligga i övre mellanprissegment, vilket motsvarar något högre än våra 
konkurrenters. Vi beräknar därför att mottagaren för vårt budskap har en relativt stabil ekonomi. 
Samtliga plagg kommer att befinna sig inom prisramen 50-300kr. Anledningen till det höga priset är 
för att framtagningen av våra råvaror är dyrare i jämförelse med ett ”standardplagg”. Dessutom 
måste vi kontinuerligt utföra noggranna kontroller längst hela produktionsledet för att se att inga 
kemikalier eller andra farliga substanser förekommer i plaggen. Vi förväntar oss att våra tänkta 
kunder kommer vara villiga att betala ett något högre pris då de är medvetna om att de betalar för 
en bra sak. En annan anledning till att vi tror att kunderna kommer vara villiga att handla hos oss 
trots att vi är dyrare än våra konkurrenter är på grund av vår goda service och våra bra köpvillkor.  
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 Plats 

När budskapet har nått fram till mottagaren börjar den bearbeta innehållet i budskapet. Om 
mottagaren blir intresserad eller upplever en reaktion av nyfikenhet så är det viktigt att företaget 
finns tillgängligt då kunden söker kontakt. Ett gammalt uttjatat ordspråk lyder ”syns man inte så finns 
man inte” och det är just vad det handlar om, att vara lättillgänglig för kunden. I samband med 
fysiska butiker talas det mycket om A- och B-läge. Uttrycken har ingen motsvarighet på internet, men 
vi tror att ett sätt att uppnå ett bra ”läge” på internet är att exempelvis kontakta www.google.se och 
få prisuppgifter för vad det kostar att kontinuerligt hamna övers på listan bland sponsrade länkar då 
någon exempelvis googlar på ordet barnkläder eller ekologiskt. Vår webbutik kommer att vara öppen 
dygnet runt på webbplatsen www.kikaboni.se. Oavsett om våra kunder bor på landsbygden eller i 
storstaden så ska dem ha möjlighet att handla av oss. När en vara beställs från internet ändras 
lagerstatusen automatiskt. 

5.2.7 Swot-analys för barnklädeshandeln på internet 

Styrkor Svagheter 

Ekologi och elektronik ligger i tiden Brist på kunskap hos konsumenterna  

Bekvämt då kunden får hem varorna till dörren Ekologiskt är ofta dyrt 

Tillgängligheten då internet är ”öppet” dygnet Ingen personlig kontakt vid köp 

Runt Leveranskostnader 

Möjligheter Hot 

Marknadsandelen för ekologiska produkter  Bakslag för ekologiska produkter 

växer om intresset för ekologi fortsätter öka Lågkonjunktur 

Högkonjunktur Second hand 

Demografiska förändringar   

Figur 5.3. Kikabonis Swot-analys 

5.2.8 Porters fem konkurrenskrafter 
 

 Hot från konkurrenter 
Det finns ganska många konkurrenter på marknaden, det är alltså andra internetbutiker med samma 
koncept som vi har. Våra främsta konkurrenter är Petitpure och Ecoloco. Vi tror att vi kommer att ha 
fördelar gentemot våra konkurrenter genom t.ex. vår bättre service och vårt könsneutrala sortiment. 
Nackdelen är att vi är ett nystartat företag utan så värst mycket resurser. Våra konkurrenter är 
etablerade företag som har några år på nacken. 
 

 Hot från kunder 
Alla företag är förstås beroende av sina kunder. Vi hoppas att kunderna förstår att vårt utbud är ett 
långsiktigt koncept som de tjänar på i framtiden genom att vår miljö inte förstörs på samma sätt om 
vi är medvetna. För att behålla våra kunder och för att hålla behovet öppet behöver vi alltså se till att 
konsumenterna hålls medvetna. Vi kommer i högsta möjliga mån försöka erbjuda det som kunderna 
efterfrågar i form av t.ex. utförande på plaggen om tillräckligt många kunder efterfrågar det. En 
trogen kundkrets är viktigt för företagets överlevnad. 
 

 Hot från leverantörer 
Vi som är ett litet företag har såklart inte så mycket att säga gentemot våra leverantörer. Företagarna 
måste vara flexibla i situationer i fall som t.ex. att leverantören inte vill sälja till oss. Företaget måste 
alltid kunna erbjuda produkter till kunderna. En alternativ leverantör är alltid bra att ha ifall något 
skulle gå snett. 
 

http://www.google.se/
http://www.kikabona.se/
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 Hot från substitut 
Substituten som ersätter samma behov som vi försöker fylla är t.ex. fysiska butiker. Det kan även 
vara företag som säljer barnkläder som inte är miljö- och hälsovänliga. Substitut kan också vara att 
handla second hand eller i ett annat prissegment. 
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6.  Slutsats 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Här redovisas våra dragna slutsatser vi kommit fram till utifrån den teoretiska referensramen och 
empirin. Slutsatserna redovisas utifrån vårt huvudproblem samt delproblem och besvaras med våra 
egna tankar och ord. 
__________________________________________________________________________________ 
 
6.1 Huvudproblem 

 Finns det någon efterfrågan bland dagens föräldrar gällande att köpa småbarnskläder som 
är miljö- och hälsovänliga via internet? 

I vår övergripande konsumentundersökning ställde vi flera frågor angående om respondenterna 
prioriterar miljö- och hälsovänliga kläder och även om de kan tänka sig att handla barnkläder via 
nätet. Resultatet blev att 41 % skulle prioritera miljö- och hälsovänliga småbarnskläder och 41 % 
kanske skulle prioritera det. Vi ställde motsvarande fråga till våra potentiella konkurrenter och 
frågade om dem tycker att konsumenterna känns mer medvetna om vad de köper idag till skillnad för 
några år sedan. Flertalet av de tillfrågade företagen upplevde att miljömärkta produkter efterfrågas 
mer. Vi ställde även en fråga gällande ifall konsumenterna uppfattade att det behövdes ett större 
utbud av miljö- och hälsovänliga småbarnskläder, 58 % av respondenterna uppfattade att det 
behövdes ett större utbud. På en fråga angående näthandel i den övergripande 
konsumentundersökningen så kunde 81 % tänka sig att handla barnkläder via internet och 11 % 
kanske.  

Vi anser att undersökningarna visat att det finns ett relativt stort intresse för den här typen av kläder 
och att intresset fortsätter öka. Mycket anser vi handlar om att de konsumenter som inte handlar av 
t.ex. ekoligiska alternativ, ofta inte har vetskapen om varför de ekologiska alternativen är så pass 
mycket bättre för människan och miljön. Många vet rent ut av inte att kläder fortfarande i vissa fall 
innehåller farliga ämnen. Många föräldrar är medvetna om ekologiska alternativ på kläder som finns, 
men finner att dem ofta till det yttre inte är lika attraktiva som andra alternativ. Vi anser därför att 
ett stort utbud av ekologiska kläder krävs för att intressera föräldrarna och barnen. Näthandel blir allt 
vanligare i alla åldrar och en internetbutik är i det syftet rätt i tiden. I det stora hela så känner sig 
konsumenter säkrare när det gäller internethandel nu jämfört med för några år sedan. Med hjälp av 
många olika betalningssätt blir konsumenterna mer säkra på internetbutikerna, med t.ex. faktura 
behöver de inte betala förens dem fått produkterna och då vågar de kanske betala direkt med kort 
vid ett senare köptillfälle. Det som konsumenterna tycker känns dåligt vid köp av just kläder är 
mestadels att de inte kan känna på plagget innan, men de finner att det är ganska lätt att skicka 
tillbaka produkterna om dem känner sig missnöjda. Sammanfattningsvis anser vi att efterfrågan för 
köp av ekologiska småbarnskläder via internet finns. 

 Går det att differentiera sig på en marknad med syftet att sälja miljö- och hälsovänliga 
småbarnskläder?  

Konkurrentanalysen innehöll en fråga om hur företagen prioriterar gällande positionering utifrån de 
tre grundläggande strategierna, produktledarskap, operativ överlägsenhet och överlägsen 
kundanpassning. Vi lade märke till att de var få företag som prioriterar överlägsen kundanpassning, 
det vill säga hög service. Det var inte något av de tillfrågade företagen som tyckte att service var det 
viktigaste bland de tre alternativen. Vi tror att det saknas ett företag som säljer barnkläder via 
internet som erbjuder väldigt bra servicevillkor till sina konsumenter och tror att vi kan differentiera 
oss inom det. Genom bra villkor gällande öppet köp och bytesrätt, många olika betalningsalternativ 
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och delbetalning, generösa tider för telefonkontakt, snabba leveranstider m.m. tror vi att 
konsumenterna kommer att känna sig väl tillmötesgående och därför välja oss före konkurrenter som 
säljer likartade produkter. 

I den djupgående konsumentundersökningen fick respondenterna på en fråga uttrycka vad de 
prioriterar vid köp av småbarnskläder. Det var flera av respondenterna som önskade könsneutrala 
kläder och de uttryckte även att det fanns ett dåligt utbud av det. Därför tror vi att ett utbud av 
könsneutrala kläder skulle kunna locka till sig en hel del konsumenter. Med god kvalitet på 
småbarnskläderna kommer barnets småsyskon, flicka som pojke, kunna ärva plagget, vilket också är 
ett steg för miljön och en hållbar framtid på vår jord. Vi har gjort en del research på internet efter 
butiker som säljer könsneutrala småbarnskläder och det finns ett litet utbud av den typen av kläder, 
men de erbjuder vanligen bara ett fåtal plagg. Vi tror därför att om vi erbjuder ett stort sortiment 
med könsneutrala kläder så kommer vi på så sätt differentiera oss och locka konsumenter till att 
handla hos oss. 
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7.  Avslutande diskussion 
 
__________________________________________________________________________________ 

I vårt avslutande kapitel tas våra egna reflektioner som uppkommit efter att studiens slutförts upp, vi 
för även en diskussion över studiens tillförlitlighet samt några idéer till vidare forskning inom ämnet. 
__________________________________________________________________________________ 

7.1 Reflektioner av uppsatsen 

I februari 2010 fick vi i uppgift att påbörja vår b-uppsats genom att skriva en planeringsrapport. Till 
en början kände vi oss väldigt förvirrade och tanken på att skriva en så stor uppsats kändes mycket 
annorlunda och resan mot slutet upplevdes som otroligt lång. Tack vare vår handledare Vigo 
Peterzon gick vi från klarhet till klarhet och vi har nu nått slutet av uppsatsen och känner oss väldigt 
nöjda med resultatet.  

Vi var båda överens om att vi ville ha med oss erfarenhet om hur vi startar upp ett företag. Vi 
beslutade oss därför för att utforma vårt huvudproblem efter det. Eftersom båda är miljömässigt 
intresserade så ville vi inrikta företagets koncept efter ett ekologiskt tänkande, vårt delproblem blev 
därav ”finns det någon efterfrågan bland dagens föräldrar gällande att köpa småbarnskläder som är 
miljö- och hälsovänliga via internet?”.  

För att få en övergriplig bild av hur vi går tillväga för att starta upp ett företag från grunden så 
anmälde vi oss på en starta eget kurs på Drivhuset i Borås där även skatteverket deltog.  

Under arbetets gång växte intresset för vårt delproblem och vi började inrikta uppsatsen allt mer 
efter det. Vårt huvudproblem blev åsidosatt då vi ansåg att det räckte att ta fram en övergriplig 
affärsplan utifrån vår affärsidé. Vi började bygga om strukturen för uppsatsen vilket resulterade i att 
vi valde att ha två huvudproblem istället. 

Under genomförandet av våra undersökningar uppstod några hinder. Från början hade vi tänkt 
handplocka respondenterna i Borås centrum och personligen intervjua dem. Vi upptäckte att 
intresset var väldigt lågt och beslutade oss för att försöka nå ut på något annat vis. Istället 
utformades en enkät via internet som vi postade online på olika mammabloggar och forum. 
Deltagandet blev betydligt högre än vi hade väntat oss. Från början hade vi även tänkt göra en 
fokusgruppanalys, men även här var de svårt att hitta respondenter som ville delta. Istället beslutade 
vi oss för att genomföra djupgående intervjuer med delvis öppna frågor. Som sista fråga i vår 
övergripande konsumentundersökning frågade vi om respondenten var villig att ställa upp i en 
djupgående konsumentundersökning. 

7.2 Uppsatsens tillförlitlighet 

Vi anser att uppsatsens tillförlitlighet är relativt hög. Under skrivandets gång har vi som undersökare 
försökt inta en neutral ståndpunkt så att inte uppsatsens innehåll ska vinklas orättvist eller så att inte 
de respondenter som intervjuvas i konkurrentanalysen påverkats av våra personliga åsikter. 

Det som stärker både studiens reliabilitet och validitet är den övergripande 
konsumentundersökningen. 150 respondenter i olika åldrar deltog, vilket gör att mätsäkerheten 
stärks. Det som bör poängteras är att även om vi genomförde vår enkät på några testpersoner innan 
vi publicerade den online, anser vi ändå nu efteråt att vi gärna skulle vilja formulerat om några av 
frågorna och svarsalternativen i hopp om att få mer exakta svar. En annan sak är att enbart 16 % av 
deltagarna var män. Vi hade gärna sett ett högre deltagande från männens sida men ser ändå inte 
det låga deltagandet som något negativt då vi utifrån svaren på undersökningen förmodar att de 
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framförallt är kvinnorna som inhandlar barnens kläder och därav också tar beslutet om att de ska 
vara miljöanpassat tillverkade.  

Att svaren från den övergripande konsumentundersökningen och den djupgående 
konsumentundersökningen var skriftliga och sammanställdes direkt på den hemsida där vi utfört 
undersökningen gör att enkäternas reliabilitet stärks. Om vi undersökare hade sammanställt svaren 
manuellt eller tagit anteckningar utifrån en muntlig intervju finns det risk för att felberäkningar eller 
misstolkningar hade uppstått.    

Något som gör att uppsatsens trovärdighet till viss del kan uppfattas som svag är vår 
konkurrentundersökning där vi upplevde ett väldigt svagt intresse från företagen. Statistiskt sett 
hade utfallet eventuellt sett annorlunda ut om fler företag medverkat i undersökningen. Trots det 
låga deltagandet ansåg vi ändå att undersökningen spelade en viktig roll i uppsatsen och vi beslutade 
oss för att använda oss av svaren.  

Tillförlitligheten för innehållet i vår teoretiska referensram är hög då vi i förstahand använt oss av 
litterära källor dessutom har samtliga modeller blivit godkända av vår handledare Vigo Peterzon. Vi 
anser att vi har använt oss av material som reflekterar båda våra huvudproblem.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vi som författare och undersökare hade gärna utifrån våra problem försökt se problemen ur andra 
synvinklar. Det var dock svårt på grund av tidsbristen. Vi tror att en fokusgrupp hade varit bra där 
småbarnsföräldrar kunnat delta. På så sätt hade vi kunnat få en bättre bild av vad föräldrarna 
prioriterar vid val av småbarnskläder och dessutom vad de har för attityder till internethandel och 
ekologiska kläder. 

Vi tror att det hade kunnat vara givande att undersöka konkurrensen och marknaden utförligare. 
Framförallt hade vi önskat ha fler respondenter på konkurrentanalysen för att få ett så sanningsenligt 
resultat som möjligt. Möjligen hade fler respondenter kunnat delta i det två 
konsumentundersökningarna, men det är inte lika prioriterat eftersom att vi känner oss mer nöjda 
med antalet respondenter på de undersökningarna. Intressant hade varit att få in mer hur 
konsumenterna ställer sig till könsneutrala kläder för småbarn. 

En annan del vi gärna undersökt mer ingående hade varit varför pappor inte är mer deltagande vid 
köpet av småbarnskläder och försöka ta fram ett sätt för att kunna engagera dem mer.  



54 
 

Källförteckning 

Referenslitteratur 

Andersen, Lb. (1998). Den uppenbara verkligheten - val av samhällsvetenskaplig metod. 

Carl Gezelius och Per Wildenstam. (2009) Marknadsföring – modeller och principer 

David Jobber. (2007) Principles and practice of marketing fifth edition 

Jane Imber och Betsy-Ann Toffler. (2000). Dictionary of Marketing Terms – Third edition. 

Lars Christiensen, Nina Andersson, Carin Carlsson och Lars Haglund. (1998). 
Marknadsundersökningar – en handbok 

Nancy Holmström. (2007). Företagsekonomi – från begrepp till beslut.  

Per Lekvall och Clas Wahlbin. (2001). Information för marknadsföringsbeslut. 

Philip Kotler, Gary Armstrong och Victoria Vong. (2005). Principles of marketing – fifth European 
edition. 

Sally Dibb, Lyndon Simkin, William M. Pride och O.C. Ferrell. (2006). Marketing – concepts and 
strategies. 

Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi. (2005) Affärsplanering – En handbok för nya 
tillväxtföretag. 

Elektroniska källor 

http://www.alltombarn.se/konsument/svart-undvika-gift-i-barnklader-1.1239 5 oktober 2007, 
författare: Alexander Kemilä, Besökt sidan: 8 mars 2010 

http://www.chalmersinnovation.com/forsta-steget/affarsplan Besökt sidan 2010-04-07 

http://www.e-handelstrender.se/e-handel-statistik/  Besökt sidan: 8 mars 2010 

http://www.foretagande.se/Affarsplanen.html Besökt sidan 7 april 2010. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/johnson-johnson-consumer-
nordic/pressrelease/view/ny-undersoekning-visar-foeraeldrar-osaekra-paa-hur-de-ska-vaarda-sin-
bebis-hud-felaktig-vaard-av-babyhud-kan-leda-till-allergi-och-framtida-298293 Författare: Carina 
Kardell, 28 maj 2009. Besökt sidan:8 mars 2010 

http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljogifter-i-
klader/miljogift-i-barnklader/ Författare: Jonas Lindquist, Uppdaterat: 2 december 2009 Besökt 
sidan: 8 mars 2010 

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/guide_miljomar
kning_textil.pdf Besökt sidan 2010-05-05. 

 
http://www.oeko-tex.com/oekotex100_PUBLIC/index.asp?cls=21 Besökt sidan: 8 mars 2010 

http://www.alltombarn.se/konsument/svart-undvika-gift-i-barnklader-1.1239
http://www.chalmersinnovation.com/forsta-steget/affarsplan
http://www.e-handelstrender.se/e-handel-statistik/
http://www.foretagande.se/Affarsplanen.html
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/johnson-johnson-consumer-nordic/pressrelease/view/ny-undersoekning-visar-foeraeldrar-osaekra-paa-hur-de-ska-vaarda-sin-bebis-hud-felaktig-vaard-av-babyhud-kan-leda-till-allergi-och-framtida-298293
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/johnson-johnson-consumer-nordic/pressrelease/view/ny-undersoekning-visar-foeraeldrar-osaekra-paa-hur-de-ska-vaarda-sin-bebis-hud-felaktig-vaard-av-babyhud-kan-leda-till-allergi-och-framtida-298293
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/johnson-johnson-consumer-nordic/pressrelease/view/ny-undersoekning-visar-foeraeldrar-osaekra-paa-hur-de-ska-vaarda-sin-bebis-hud-felaktig-vaard-av-babyhud-kan-leda-till-allergi-och-framtida-298293
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljogifter-i-klader/miljogift-i-barnklader/
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/kopa/klader-och-textil/miljogifter-i-klader/miljogift-i-barnklader/
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/guide_miljomarkning_textil.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Faktadokument/guide_miljomarkning_textil.pdf


55 
 

http://www.oekotex.com/oekotex100_PUBLIC/content.asp?area=hauptmenue&site=einteilung&cls=
21Besökt sidan: 8 mars 2010 

http://www.vasa.abo.fi/users/...filer/4)%20Det%20moderna%20familjelivet.ppt 

Muntliga källor 

Föreläsning av Martin Behre 2010-01-26 i marknadsföring för BC2. 

Följande företag har deltagit i intervjuerna inför vår konkurrentanalys: 

Babyshop.se 

Bergmans i Borås centrum 

IOB-butiken.se 

Kappahl i Borås centrum 

Kotteshoppen.se 

Lillbebben.se 

MIDO’s i Borås centrum 

Minimundus.se 

Åhlens i Borås centrum 
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Bilaga 1. 

Originalmodell av David Jobber. 

 

Understanding consumers: the key question, 2007, s 117. Principles and practice of marketing fifth 

edition. 
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Bilaga 2 

Originalmodell av Carl Gezelius och Per Wildenstam 

 

Kommunikationsprocessen, Marknadsföring - modeller och principer, 2009, sida 209. 
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Bilaga 3 – Konkurrentanalys  

1. Vilken är er typiska kund? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Hur medvetna uppfattar ni att era kunder är om vad de köper, t.ex. innehåll av kemikalier 
och miljömärkning? 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Har era kläder någon form av miljömärkning? 

Ja Nej Delvis 

4. Arbetar ni efter någon code of conduct? (uppförandekod) 

Ja Nej Nej, är återförsäljare 

5. Varför har ni valt just det läge som ni har på butiken? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6. Hur skulle ni vilja rangordna er butik och dess sortiment efter följande variabler: 
- Produktöverlägsenhet, t.ex. pris och produkt 
- Tillgänglighet, t.ex. öppettider, plats 
- Service, t.ex. kundfokus, påverkan 

 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 

 

7. Har ni egna märken, inköpta eller bådadera?  

Egna Inköpta Bådadera 

8. Inom vilken prisklass ligger majoriteten av ert sortiment, låg, mellan eller hög? 

Låg Mellan Hög 

 

9. Hur mycket ligger ert snittkvitto/snittköp på? 
Under 100 kr 100-200 kr 200-300 kr 300-400 kr 400-500 kr Över 500 kr 
 

10. Har ni planer på att utveckla er på ett miljötänkande sätt i framtiden? 

Ja Nej 
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Bilaga 4 – Övergriplig konsumentundersökning 

Marknadsundersökning gällande miljö- och hälsovänliga småbarnskläder 

1. Är du man eller kvinna? 

Man  Kvinna  

2. Ålder? 

Under 20  20-25  26-30  31-40  41-50  Över 50  

3. Hur mycket brukar du handla småbarnskläder för per år? 

a) 0 kr 

b) Mindre än 500 kr 

c) 500 - 1000 kr 

d) 1000 – 1500 kr 

e) 1500 – 2000 kr 

f) Mer än 2000 kr 

 

4. Om Du skulle köpa småbarnskläder, skulle Du prioritera att de är miljö- och hälsovänliga? 

Ja  Nej  Kanske  

 

5. Skulle Du kunna betala mer för ett bebisklädesplagg om Du fick garanterat att det är fritt från 
kemikalier och andra ämnen som kan vara farliga för barnet? 

Ja  Nej    

 

6. Tycker Du att det kan behövas ett större utbud av miljö- och hälsovänliga småbarnskläder? 

Ja  Nej  Vet inte  

 

7. Skulle Du kunna tänka dig att handla småbarnskläder via internet? 

Ja  Nej  Kanske  

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 5 – Djupgående konsumentundersökning 

1. Är du man eller kvinna? 

Man  Kvinna  
2. Hur gammal är du? 

Under 20  21-30  31-40  41-50  Över 50  
3. Har du egna barn? 

Ja  Nej  Väntar barn 
4. I vilken åldersgrupp är ditt/dina barn? 

0-3  4-6  7-10  Över 10  Har inga barn  
5. Vad prioriterar/skulle Du prioritera vid köp av småbarnskläder? 

Vid denna fråga vill vi att Du ska tänka på olika perspektiv som t.ex. pris, kvalitet, material, 
märke, miljö, rättvist tillverkade, hälsa m.m. och ange gärna övriga prioriteringar som vi ej 
nämnt. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

6. Har Du sett skriverier eller hört talas om fall där ej tillåtna kemikalier eller liknande 
förekommit? Förklara gärna kortfattat vad du har läst/hört och ingående på hur Du 
reagerar på sådant. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

7. Brukar Du handla på Internet? Hur ofta? 
Denna fråga gäller näthandel överhuvudtaget och inte bara baby- och barnkläder.  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

8. Vad anser du om näthandel och då i främsta hand att handla småbarnskläder på Internet? 
Vad är bra respektive dåligt med att handla på Internet? 
Tänk t.ex. frakt, missvisande färger, stort utbud, leveranstid m.m. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

9. Vilka av dessa märkningar känner Du igen?  
 Fairtrade 
 Öko-Tex 
 EU-blomman 
 Bra Miljöval 
 Eko Sustainable Textile 
 Global Organic Textile Standard (GOTS)  
 Svanen 
 Krav 

 
10. Brukar Du handla produkter med märkningar som stödjer miljö-, hälso- och 

rättviseförhållanden? Förklara gärna varför du handlar eller inte handlar dessa varor. 
Känns det trovärdigt att de märkta produkterna är så pass mycket mer miljö-, hälso-, och 
rättvisevänliga som märkena utlovar?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Informationstext inför nästa fråga: 

Enligt en studie som har pressenterats av Johnson & Johnson Consumer Nordic visar att bebisars hud 
är hälften så tunn i jämförelse med vuxnas. Det innebär att bebisens hud absorberar enklare och tar 
till sig ämnen som appliceras på den, samt att den är betydligt mycket känsligare. Blir bebishuden 
torr och får sprickor är det enkelt för bakterier att tränga in i den och allergier kan uppstå. 

Göteborgs miljöförvaltning har testat fem barntröjor där de hittat höga halter av ftalater som är en 
samling av miljö- och hälsoskadliga ämnen. I en av de tröjorna som testats var halten mer än tio 
gånger högre än vad som tillåts i barnleksaker. Dagligen kommer nya rapporter om olika textilier som 
innehåller diverse olika skadliga kemikalier. 

11. Kände Du till denna information tidigare? Hur påverkade förgående text Dig? 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Avslutande informationstext: 

Öko-tex arbetar sedan 1992 med att främja alla textila produkter som är bra för hälsan. De anser att 
ju intensivare förhållande mellan hud och textil, desto högre krav måste ställas. De har gjort upp en 
klassificering i fyra olika nivåer där barnkläder befinner sig i produktklass ett tillsammans med 
sängkläder, tygdjur och leksaker för barn upp till tre år. Barnkläder som är fria från hälsovårdliga 
kemikalier märks med “Öko-tex 100, klass 1”.  

Klädföretag som inte prioriterar att certifiera sina barnkläder mot Öko-tex 100 försvarar sig med att 
det är svårt att få kläderna helt fria från kemikalier, men att kemikalier och andra hälsofarliga 
substanser försvinner efter det att man har tvättat plagget. Nackdelen är istället att dessa kemikalier 
hamnar i naturen. 

12. Har Du några övriga synpunkter på enkäten i helhet eller andra funderingar? Var det något 
som Du inte tyckte var väsentligt? 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


