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Sammanfattning 
 
En barnbyxa med justerbar benlängd som möjliggjorde att längden kunde justeras allt 
efter barnet växte togs fram av ett svenskt modeföretag. Därmed ökade livslängden på 
plagget. Byxan återkallades från marknaden då den bröt mot produktsäkerhetslagen 
för att den dragsko som utgjorde lösningen kunde innebära stryprisk för barnen. Om 
en farlig produkt når marknaden kan det ha förödande konsekvenser för både 
konsumenter och företag, därför är det viktigt att företagen har kunskap om de 
lagstiftningar som gäller för deras produkter och fastställa dess säkerhet innan de 
lanseras på marknaden. Det finns ett ökat hållbarhetstänk idag och produkter och 
processer blir allt grönare, men samtidigt ökar konsumtionen vilket gör att resultatet 
blir plus minus noll. Syftet med denna studie är därför att, ur ett hållbarhetsperspektiv, 
ta fram en konceptuell barnbyxa med justerbar benlängd med produktsäkerhetslagen 
och konsumenters preferenser i åtanke. Det sistnämnda är viktigt då byxan inte kan 
bidra till minskad konsumtion om föräldrar och barn inte vill köpa plagget.  
 
Studien baserades på analys av tidigare forskning och en enkät- och 
marknadsundersökning. Utifrån det insamlade materialet fastställdes en 
kravspecifikation för den nya lösningen och det gjordes en riskanalys av den nya 
byxan för att garantera dess säkerhet gentemot slutkund. Baserat på vad som framgick 
i jämförelsen med kravspecifikationen och riskanalysen gjordes justeringar och sedan 
togs en slutgiltig lösning fram. Den nya lösningen har kanaler sydda längs med 
benens framsida och i dem löper ett tygskärp som är fastsytt vid fotändarna. 
Tygskärpets ände kommer fram vid sömmen mellan byxben och linning. Benlängden 
justeras som ett skärp och gör att byxan draperas längs benet. Tygskärpets längd kan 
justeras 12 cm vilket gör att byxan bör kunna brukas över tre år. De delar av 
tygskärpet som hänger utanför kanalerna placeras i hällor längs med kanalernas 
framsida. Genom barnbyxor med justerbar benlängd, tillverkade i god kvalitet, kan 
den problematiska masskonsumtionen minskas. Minskningen sker då detta plagg inte 
behövs bytas ut lika frekvent och en av de vanligaste anledningarna till köp av 
barnkläder är just att barnet vuxit ur sina plagg. Resultatet visar att det går att tillverka 
en barnbyxa som stämmer väl överens med produktsäkerhetslagen och konsumenters 
preferenser samt som går i linje med det ökade hållbarhetstänket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hållbarhet, barnkläder, barnbyxor, produktsäkerhet, justerbar, konsument. 
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Abstract 
 
A Swedish fashion brand developed a pair of children’s trousers with adjustable leg 
length that made it possible to adjust the length gradually as the child was growing. 
Thereby the life span of the garment was increased. The trouser was recalled from the 
market since it violated the Product Safety Act because the drawstring that made the 
adjustment possible risked strangling the children. If a dangerous product reaches the 
market it can have severe consequences for consumers and companies, therefor it is 
important that companies have knowledge about which legislation that applies to their 
products and to ensure their safety before they are launched on the market. Today, 
there is an increased thinking regarding sustainability and products and processes are 
becoming greener, but at the same time consumption is increasing which means that 
the outcome is still negative. The aim of this study is therefor, from a sustainability 
perspective, to develop a conceptual pair of children’s trousers with adjustable leg 
length with the Product Safety Act and consumers’ preferences in mind. The latter is 
important because the trouser cannot contribute to a decreased consumption if parents 
and children do not want to buy the garment.  
 
The study was based on analysis of previous research, a survey and a market research. 
From this gathered material a specification of demands for the new solution was set 
and a risk analysis of the new trouser was made to guarantee its safety towards 
customers. Based on what was showed in the comparison of the solution with the 
specification of demands and the risk analysis adjustments were made and a final 
solution was developed. The new solution has channels sown along the front sides of 
the legs and inside runs a textile belt that is attached by the foot. The end of the textile 
belt comes forward by the seam between the leg and waistband. The leg length is 
adjusted like a belt and makes the trouser drape along the leg. The textile belt can be 
adjusted 12 cm, which means that the trouser can be used for about three years. The 
part of the textile belt that hangs outside the channels is put in loops along the 
channels front. Through children’s trousers with adjustable leg length, produced in 
good quality, the problematic mass consumption can be reduced. This is because this 
garment does not need to be replaced as frequently and one of the most common 
reasons for buying children’s wear is in fact that the children have grown out of their 
garments. The result shows that it is possible to develop a pair of children’s trousers 
that cohere with the Product Safety Act and consumers’ preferences and that are in 
line with the increased thinking regarding sustainability.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Sustainability, children’s wear, children’s trousers, product safety, 
adjustable, consumer.  
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Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av kursen Examensarbete i textil produktutveckling och 
entreprenörskap inom kandidatprogrammet Textil Produktutveckling och 
Entreprenörskap. Mitt intresse för målgruppen barn inom klädesbranschen, problemet 
med att barnen snabbt växer ur sina plagg, hur det bidrar till masskonsumtion och min 
passion för produktutveckling var det som motiverade till framtagandet av denna 
uppsats.  
 
Jag vill rikta ett stort och varmt tack till mina handledare, Kristina Gutfelt och Stig 
Nilsson, för all stöttning och vägledning under arbetets gång. Ni har möjliggjort att 
jag klarade detta utan uppsatspartner!  
 
Jag vill också tacka Lotta Höijer som även hon bidragit med värdefull kunskap till 
min uppsats.  
 
Ett sista tack till de medverkade i min enkätundersökning och riskanalys. Men också 
till min klass, TPU13, som alltid motiverar till att prestera sitt yttersta.  
 
Textilhögskolan, maj 2016 
Frida Westerlund 
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1 Inledning  
1.2 Bakgrund och problemformulering 
 
Det finns ett ökat hållbarhetstänk bland konsumenter idag. De är allt mer medvetna 
och vill göra hållbara val, inte minst när det gäller textila varor och kläder (Lubin & 
Esty 2008; Niinimäki & Hassi 2011). Det ökade gröna tänket gör att konsumenter 
ställer allt högre krav på branschen när det kommer till miljö och sociala aspekter 
(Koszewska 2013). Det är förväntat av företagen att anpassa sig efter de krav som 
ställs (Connell 2010) och dess hållbarhetsarbete är avgörande för företagets 
konkurrenskraft och överlevnad på marknaden (Sheth, Sethia & Srinivas 2011). 
Samtidigt som produkter och processer förbättras ur hållbarhetssynpunkt ökar 
konsumtionen, vilket gör att resultatet blir plus minus noll (Throne-Holst, Sto & 
Strandbakken 2007). Barnkläder framförallt har svårt att leva upp till konsumenters 
och företags hållbarhetsperspektiv. Detta beror på att barn snabbt växer ur sina plagg 
vilket är en av tre anledningar till inköp av barnplagg (Chen, Au & Li 2006). 
 
Ett svenskt modeföretag tog fram en barnbyxa (för bild se bilaga ”8.1 Barnbyxa”), 
med justerbar midja, som hade dragskor i slutet av byxbenen (Konsumentverket 
2015a). Syftet var att byxan skulle kunna användas under en längre period i takt med 
att barnet växer. Dragskon kunde vara kraftigt indragen till en början när barnet var 
kortare, för att sedan släppa på dragskon efterhand som barnet blev längre. När barnet 
vuxit ur byxan kunde samma princip tillämpas för att byxan skulle kunna användas 
som piratmodell.  
 
I januari år 2015 återkallades byxan då den bröt mot produktsäkerhetslagen vilket 
berodde på att öglorna, som bildades av dragskorna, kunde innebära stryprisk om de 
drogs ut på ett felaktigt sätt. De kunder som hade byxan i sin ägo sedan tidigare 
uppmanades att klippa sönder dragskorna (Konsumentverket 2015a). Många 
tillverkare har bristande kunskap om de lagstiftningar som gäller och lägger inte den 
tid som krävs för att göra en riskanalys av varje plagg. Därför är det inte ovanligt att 
plagg som bryter mot regleringarna säljs på marknaden för att sedan återkallas (The 
New York Times 2002; The New York Times 2005). Konsekvenserna av detta kan 
vara omfattande, både ur hälso- och säkerhetssynpunkt men också för företagens 
anseende på marknaden samt dess ekonomi (United States Consumer Product Safety 
Commission 2009; Rausand & Utne 2009; Norum & Ha-bookshire 2012).  
 
Återkallelsen av detta plagg innebar ett steg tillbaka ur produktutvecklings- och 
hållbarhetssynpunkt för barnkläder och företaget säljer idag samma byxa fast utan 
dess justerbara längd. Det finns många sätt att angripa problemet kring hållbarhet och 
masskonsumtion i textil- och klädesbranschen idag. Det är ett omfattande problem, 
men genom att bryta ner det i delmoment och komma fram till mindre lösningar kan 
det ske en förbättring i det stora hela. Kanske kan barnbyxor med justerbar benlängd 
bidra till ett steg i rätt riktning? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att, ur ett hållbarhetsperspektiv, ta fram en konceptuell 
barnbyxa med justerbar benlängd med produktsäkerhetslagen och konsumenters 
preferenser i åtanke.  

1.4 Frågeställningar 
 
Frågeställning 1: Hur kan barnbyxor med justerbar benlängd reducera den rådande 
masskonsumtionen och därmed förbättra barnklädesbranschen ur hållbarhetssynpunkt? 
 
Frågeställning 2: Hur kan en barnbyxa med justerbar benlängd konstrueras för att gå 
i linje med produktsäkerhetslagen och konsumenters preferenser? 

1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen utgår från barnbyxan som presenteras i bakgrund och problemformulering, 
inga andra produkter eller varianter. Det är utifrån denna byxa som den nya lösningen 
konstrueras. Modifieringar av befintlig modell kommer att ske för att anpassa byxan 
till den nya produktutvecklingen. Problemet med att barnbyxor ofta slits extra mycket 
på knäna tas inte i beaktning i denna uppsats utan lämnas vidare som förslag till 
vidare forskning.  
 
Uppsatsen undersöker inte forskning kring byxans grundmaterials fiberuppsättning 
och konstruktion och hur vida det är tillräckligt slitstarkt och följsamt för att kunna 
draperas. Uppsatsen fokuserar endast på den nya lösningen för justerbar benlängd. 
Endast en teoretisk konceptuell lösning kommer att tas fram, det vill säga inte en 
fysisk prototyp.  
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2 Metod och material 
 
Studien påbörjades genom en litteraturstudie på ämnena produktsäkerhet, hållbarhet, 
barnkläder och konsumenters preferenser. Delvis utifrån den utförda litteraturstudien 
upprättades en enkätundersökning som riktade sig till föräldrar i alla åldrar. Syftet 
med enkätundersökningen var att få underlag för sådant som uttrycks i tidigare 
forskning, att få bekräftat att det finns ett faktiskt intresse för barnbyxor med justerbar 
benlängd samt att få idéer inför kommande produktutveckling. Även en 
marknadsundersökning utfördes för att identifiera vad det finns för lösningar för 
justerbar benlängd på marknaden idag. Undersökningen gjordes för att bidra med 
underlag till framtagandet av den nya lösningen men också för att säkerställa att ingen 
upprepning sker. Utifrån studerad litteratur, enkät- och marknadsundersökningen 
upprättades en kravspecifikation och en konceptuell ny lösning för justerbar benlängd 
togs fram. Denna ställdes sedan mot kravspecifikationen och en riskanalys av den nya 
lösningen genomfördes. Resultatet av jämförelsen med kravspecifikationen och 
riskanalysen bidrog till modifieringar och en slutgiltig konceptuell lösning 
fastställdes.   

2.1 Litteraturstudie 
 
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar utfördes en litteraturstudie, 
främst genom läsning av vetenskapliga artiklar på ämnet. Funnen litteratur användes 
delvis som underlag för den kommande enkätundersökningen men också som faktorer 
att ha i åtanke under produktutvecklingen av den nya lösningen. Artiklarna som har 
lästs och använts är nästintill uteslutande peer-reviewed, detta då källan skulle vara så 
tillförlitlig som möjligt. Utifrån denna litteratur valdes det även ut ytterligare artiklar 
som refererats. De databaser som användes för sökning efter materialet var Summon 
och Google Scholar. Sökorden som användes var noggrant utvalda i relation till 
uppsatsens syfte (för en mer exakt upprättning av de litteratursökningar och fynd som 
gjorts se bilaga ”8.2 Litteraturstudie – tabell”). Artiklarnas relevans analyserades 
genom sökmotorn Google Scholar och citeringsdatabasen Web Of Science. Uppsatsen 
syftar mestadels till att undersöka dagens situation, därför var artiklarnas aktualitet av 
relevans. En del äldre material har använts då det handlat om ren fakta och tid inte 
ansetts vara en faktor. Enstaka webbsidor och tidningsartiklar, som har ansetts 
tillförlitliga, har refererats men i största möjliga mån undvikits för att fakta som 
används i uppsatsen ska vara så trovärdig och vetenskaplig som möjligt.  
 
Även metodböckerna ”Grundläggande metod – den samhällsvetenskapliga uppsatsen” 
av Thomas Harboe, ”Social reserach methods” av Alan Bryman och 
”Samhällsvetenskaplig metod” av Knut Halvorsen lästes under arbetets gång ur 
vägledningssyfte. För redovisning av den produktutvecklingsprocess som uppsatsen 
utgår ifrån användes även boken ”Produktutveckling: Effektiva metoder för 
konstruktion och design” av Hans Johannesson, Jan-Gunnar Persson och Dennis 
Pettersson. För att få underlag inför riskanalysen användes boken ”Risk Management 
2000” av Gustaf Hamilton.  
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Källkritik 
 
I de enstaka fall då primärkällorna i artiklarna inte har funnits att tillgå, eller då det i 
sekundärkällan har hänvisats till flertalet artiklar kring samma sak, har det refererats 
till andrahandskällan. Kritik kan riktas mot detta då det finns risk att artikelns 
författare tolkat primärkällan felaktigt. 

2.2 Empirisk metod 

2.2.1 Enkätundersökning 
 
För denna uppsats har en kvantitativ metod valts i form av en enkätundersökning. En 
sådan undersökning är fördelaktig för uppsatsen då den ger en bra översikt och är 
hypotesprövande (Harboe 2013). Undersökningen var en webbenkät som 
respondenten själv fyllde i, ett så kallat ”self-completion questionnaire” (Bryman 
2012). För enkätundersökningen användes ett bekvämlighetsurval och inte 
sannolikhetsurval. Detta beslut togs då ändamålet för enkätundersökningen inte var 
tillräckligt omfattande för att utföra sannolikhetsurval som kräver mycket 
förberedelser, tid och resurser (Bryman 2012; Halvorsen 1992; Harboe 2013). 
Uppsatsens författare ansåg sig ha tillräcklig kontroll över urvalet och grundade 
därför undersökningen på ett så kallat konsekutivt urval. Detta innebär att det på 
förhand har valts ut vilken typ av respondent som ska nås och sedan är det upp till 
respondenten om hen vill delta (Harboe 2013).  
 
Undersökningen riktade sig till föräldrar i alla åldrar. Enkäten nådde ut till 
respondenterna på så sätt att en länk skickades ut i privat meddelande genom 
författarens Facebook-sida. Målgruppen valdes då föräldrar har omfattande erfarenhet 
och kunskap kring barnplagg och deras preferenser är viktiga att ha i beaktning vid 
produktutvecklingen. Det är föräldrarna som står för inköpen och därför måste det 
säkerställas att plagget tilltalar dem. Enkätundersökningen upprättades genom Survey 
Monkey, en leverantör av webbaserade enkätlösningar och länken skickades ut till 
totalt 47 respondenter. Enkäten var tillgänglig för respondenterna från 2016-04-27 till 
2016-05-03.  
 
Undersökningen var främst konstruerad av slutna frågor men även ett fåtal öppna. 
Beroende på vad respondenterna svarade på förgående fråga besvarades de öppna 
frågorna. Majoriteten av de slutna frågorna var så kallade dikotomer, vilket innebär 
att det var variabler med endast två värden som exempelvis ”Ja” och ”Nej” 
(Halvorsen 1992). Enkätfrågorna utformades delvis för att få underlag för sådant som 
uttrycks i studerad litteratur och därmed kunna dra slutsatser. Exempel på sådant som 
uttrycks är att ett omfattande hållbarhetstänk främst finns hos den yngre befolkningen 
och hos de som lever i större städer samt viljan att betala mer för en funktionell 
produkt av hög kvalitet. Syftet med enkäten var också att visa på det generellt ökade 
hållbarhetstänket och undersöka föräldrars intresse för just barnbyxor med justerbar 
benlängd, vad de har för tidigare erfarenheter och idéer. Genom att få underlag för 
föräldrars intresse och det ökade hållbarhetstänket ges tyngd till produktutvecklingens 
relevans. Genom att ta del av målgruppens erfarenheter och idéer bidrogs det med 
inspiration och parametrar att ha i åtanke under framtagandet av den nya lösningen. 
Exakt upprättning av enkäten återfinns i bilaga ”8.3.1 Utformning och koder”.  
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De slutna frågornas svarsalternativ försågs med varsin kod (se bilaga ”8.3.1 
Utformning och koder”) vilket gjordes för att på ett enkelt och översiktligt sätt kunna 
placera in respondenternas svar under respektive fråga i en tabell. Med hjälp av 
tabellen (se bilaga ”8.3.2 Tabell: Slutna frågor”) utfördes en fördelningsanalys av 
svaren, både i absoluta tal och procentsats. För att ytterligare underlätta jämförelse 
upprättades cirkeldiagram (Bryman 2012; Halvorsen 1992; Harboe 2013). De öppna 
frågornas svar analyserades separat genom att de angivna svaren skrevs in under 
respektive fråga och respondent i en tabell. 
 
Kritik 
 
En nackdel med den utförda enkätundersökningen är dess avsaknad av 
generaliserbarhet då ett bekvämlighetsurval användes. Andra nackdelar kan vara att 
det inte finns möjlighet att undersöka varför respondenten svarar som den gör, det 
finns risk att respondenterna tröttnar och slutar svara om de upplever att frågorna inte 
är av intresse. Man kan aldrig heller vara helt säker på att rätt person svarat på 
enkäten (Bryman 2012). En nackdel med enkätundersökningar jämfört med 
exempelvis intervjuer är att undersökningens fokus inte kan regleras baserat på de 
svar som fås (Harboe 2013).  

2.2.2 Marknadsundersökning 
 
Utöver enkätundersökningen utfördes även en webbaserad marknadsundersökning. 
Detta för att få en överblick över vad som erbjuds på marknaden idag och hur 
lösningarna kan generera inspiration inför kommande produktutveckling. 
Undersökningen utfördes även för att kontrollera att inte en upprepning sker och att 
en lösning som redan finns på marknaden tas fram.  
 
Steg 1 av marknadsundersökningen utfördes 2016-04-11 och innebar att göra en 
generell analys genom sökmotorn Google Search. Följande sökord utgjorde grunden 
för undersökningen:  
 

• Adjustable length children’s trousers 
• Adjustable length children’s pants 
• Adjustable length children’s wear 
• Adjustable length trousers 
• Adjustable length pants  
• Adjustable length clothing 

 
De två första sidorna för varje sökord analyserades och materialet sammanställdes 
genom beskrivning av funna lösningar, med både text och bild.  
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I steg 2, som utfördes 2016-04-25, analyserades utvalda svenska återförsäljare med 
fokus på barnkläder och det funna materialet sammanställdes på samma sätt som i 
steg 1. På varje hemsida analyserades samtliga byxor. De valda återförsäljarna var 
följande: 
 

• Jollyroom.se 
• Babyshop.se 
• Oiidesign.se 
• Lekmer.se 

 
Resultatet av marknadsundersökningen analyserades genom att det upprättades en 
tabell som redogör för respektive lösnings för- och nackdelar. Utifrån denna valdes 
det ut delar att antingen ta i beaktning som inspiration eller varningsflagg i samband 
med produktutvecklingen av den nya lösningen.  
 
Kritik 
 
En nackdel med undersökningens utformning är att den är begränsad till de två första 
sidorna med sökträffar för de utvalda sökorden och utvalda svenska återförsäljare 
inom barnklädesbranschen. Självklart hade det varit intressant att känna till ytterligare 
befintliga lösningar på marknaden men då undersökningen ses som en mindre del av 
uppsatsens innehåll, som främst är till för att ge en generell uppfattning och bidra med 
inspiration, gjordes denna begränsning.  
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3 Teoretisk referensram 
3.1 Teori 

3.1.1 Produktutvecklingsprocessens faser 
 
Ett produktutvecklingsarbete kan se väldigt olika ut, antingen handlar det om 
nyutveckling eller omkonstruktion och förbättring av redan existerande produkter 
(Johannesson, Persson & Pettersson 2013). I uppsatsens fall handlar det om det senare 
och produktutvecklingen kommer utgå från nedan redovisad process och faser, med 
några justeringar.  
 
I förstudien tas det fram bakgrundsmaterial relaterat till marknad, design samt teknik. 
Olika tekniska möjligheter och förutsättningar undersöks. Förstudien utmynnar sen i 
ett första utkast av en kravspecifikation som sedan kommer att vidareutvecklas under 
arbetets gång (Johannesson, Persson & Pettersson 2013). I uppsatsens fall bestod 
bakgrundsmaterialet av tidigare forskning och insamlade data från enkät- och 
marknadsundersökningen.  
 
I nästa fas, som är produktspecificeringen, handlar det om att upprätta en 
specifikation av vad det är som ska åstadkommas som ett resultat av 
produktutvecklingsprocessen. Denna information används i sin tur i samband med 
sökandet bland de konceptuella lösningarna för att hitta den rätta. Specificeringen ska 
också kunna användas som referens i samband med att en lösning utvärderas. Även 
denna specifikation vidareutvecklas efterhand som arbetet fortlöper. Utgångspunkten 
för fasen konceptgenerering är produktspecifikationen. Under konceptgenereringen 
ligger de funktionella kraven i fokus. Syftet med fasen är att arbeta fram flertalet 
alternativa lösningar. Här ska man försöka tänka mer generellt än detaljerat för att ge 
utrymme för mer idéer. I fasen analyseras delfunktioner och lösningar som uppfyller 
de olika kan tas fram för att sedan kombineras till en totallösning. Målet med denna 
fas är att komma fram till flertalet totallösningar som uppfyller kraven i 
specifikationen. I nästkommande fas, som kallas konceptutvärdering och konceptval, 
utvärderas och analyseras lösningarna som tagits fram under konceptgenereringen. 
Den lösningen som sen har högst värde och kvalitet väljs ut (Johannesson, Persson & 
Pettersson 2013). Produktutvecklingen ifråga fokuserar snarare på att undersöka om 
det överhuvudtaget finns ett sätt att producera lösningen på än att ta fram flertalet 
förslag för att sedan välja den bästa lösningen. På detta sätt kommer de två 
ovanstående faserna om konceptgenerering och utvärdering att vara begränsade.  
 
Vidare faser i produktutvecklingsprocessen är: konfigurering och detaljkonstruktion, 
prototyper och tillverkningsanpassning (Johannesson, Persson & Pettersson 2013). 
Dock kommer endast uppsatsen utgå från de ovan nämnda fyra faserna då det handlar 
om att ta fram en teoretisk konceptuell lösning och inte en fysiskt produkt.   
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3.1.2 Riskanalys 
 
Målet med riskanalysen är att identifiera eventuella fel, brister och risker hos en 
produkt och förebygga dem genom att vidta åtgärder (Sandholm Associates 2016). 
Innan en riskanalys genomförs ska en referensgrupp på mellan 5-15 personer sättas 
ihop. Det är viktigt att ha en god balans med representanter med olika erfarenheter. 
Gruppens mål under analysen är att reducera riskerna till en acceptabel nivå (Ostrom 
& Wilhelmsen 2012).  
 
Ett sätt att analysera är att först och främst upprätta eventuella risker. Därefter 
analyseras sannolikheten av att de inträffar och vad konsekvenserna blir av detta. 
Värdena analyseras enligt en tregradig skala (Hamilton 1996).  
 
 Sannolikhet Konsekvens Risknivå 
1 Låg/Liten 

Sällan 
förekommande 

Liten 
Liten skada 
eller förlust 

Acceptabel 
Kan tillåtas, 
bör åtgärdas 

2 Medium 
Inte ofta men 
inte heller sällan 
förekommande 

Medium 
Större skada 
eller förlust 

Oacceptabel  
Inte tillåten, ska 
åtgärdas 

3 Stor/hög 
Ofta 
förekommande 

Stor 
Totalförlust 

Katastrofal  
Måste 
omedelbart 
åtgärdas, 
oförlåtlig 

 

Figur 1. Figuren visar hur värdering av riskernas sannolikhet, konsekvens och 
risknivå sker, inspirerad av Hamilton (1996).  

Risknivån fås fram genom att summera sannolikhet och konsekvens.  
 
Risknivå 1: Värde 2 
Risknivå 2: Värde 3 eller 4 
Risknivå 3: Värde 5 eller 6 (Hamilton 1996) 
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3.2 Tidigare forskning 
 
I avsnittet tidigare forskning presenteras produktsäkerhet först eftersom att det är den 
främsta faktorn som måste tas i beaktning vid produktutveckling. Om inte säkerheten 
uppfylls spelar senare parametrar mindre roll. Forskningen går därefter in på mindre 
hårda och mer frivilliga parametrar, nämligen hållbarhet och konsumenters 
preferenser.  

3.2.1 Produktsäkerhet 

3.2.1.1 Produktsäkerhetslagen 
 
Produktsäkerhetslagen ställer krav på att ett företags varor och tjänster ska vara säkra 
för konsumenterna. Med säker menas att den vid normal användning inte innebär 
någon risk för personers hälsa och säkerhet. Syftet med lagen är att förebygga 
personskada genom att förhindra att farliga varor och tjänster når konsumenter. Lagen 
har inga särskilt upprättade krav så därför krävs det att företag har kunskap om vilka 
lagar och regler som gäller för just deras produkt eller tjänst. Om allvarlig fara 
upptäcks med en produkt eller tjänst ska den genast återkallas, det vill säga tas bort 
från marknaden. Konsumenterna ska också så fort som möjligt informeras om 
skaderisken (Konsumentverket 2015b). Enligt EU:s direktiv om allmän 
produktsäkerhet är absolut säkerhet inte uppnåbar, utan det strävas istället efter en 
säkerhetsnivå som upplevs som acceptabel (GPSD 2001 se Rausand & Utne 2009). 
Genom riskanalys och värdering kan faror för produkten elimineras eller kontrolleras 
(Murthy, Østerås & Rausand 2008).   
 

 
Figur 2. Processen för om en farlig produkt upptäcks på marknaden (European 
Commission 2016a).  

 
 
  

Nationella 
myndigheter 

agerar 

Återkallelse 
eller varning 

utfärdas 

Nationella 
myndigheter 

informerar EU-
kommissionen 

Kommissionen 
informerar 

övriga länder 
genom 

rapportering i 
RAPEX 
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3.2.1.2 EU-rapex 
 
EU-kommissionen har upprättat ett system för att garantera konsumenters säkerhet 
som heter ”Rapid alert system”, vilket förkortas RAPEX. Systemet, som är upprättat 
mellan 31 länder och EU-kommissionen, ska underlätta ett snabbt utbyte av 
information om farliga produkter som identifierats på marknaden. Kommissionen 
publicerar veckorapporter på varningarna som kommit in från länderna. Varningarna 
innehåller information om den farliga produkten i fråga, de identifierade riskerna och 
de åtgärder som vidtagits i landet för att stoppa eller begränsa marknadsföring och 
användning av produkten. Om produkten också sålts i andra länder dokumenteras 
även detta i varningen tillsammans med de åtgärder som vidtagits. Åtgärderna kan 
både vara obligatoriska, då utfärdade av nationella myndigheter, och frivilliga. Med 
frivillig menas att tillverkarna själv bestämmer sig för att vidta åtgärder (European 
Commission 2016b). 

3.2.1.3 Standarder 
 
En standard är en gemensamt överenskommen lösning på ett problem som är 
återkommande. Standarder existerar inom i princip alla områden så som vård, miljö 
och industri och kan exempelvis omfatta regleringar kring funktionskrav, innehåll och 
utförande. Det finns både nationella, europeiska och globala standarder. Standarder är 
framförallt frivilliga men kan också vara obligatoriska då de återgetts av myndigheter 
eller vid upphandling (SIS 2016). Standarder är kunskap som är dokumenterad och 
framtagen av aktörer som är framstående inom industri, näringsliv och samhälle. 
Syftet med standarderna är att de ska främja handel över gränser, bidra till ökad 
säkerhet av processer och produkter samt effektivisera verksamhet (Barnkläders 
säkerhet - Snoddar och dragband i barnkläder – Specifikationer, 2015). 
Produktstandarder ger delvis riktlinjer i beslutandet om en produkt är tillräckligt säker 
eller inte, men ansvarig för fastställandet av en produkts säkerhet är tillverkaren 
(McRoberts 2005).  
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Europastandarden SS-EN 14682:2014 
 
Denna standard reglerar snoddar och dragband i kläder för barn upp till 14 år. Syftet 
med standarden är att minska olyckor involverande dessa detaljer. I Storbritannien 
och på Irland lagstiftades det kring snoddar och dragband redan år 1976 vilket snabbt 
visade goda resultat. I flera länder upprättades också frivilliga regleringar kring 
området, däribland Sverige, innan standarden i fråga trädde i kraft.  
Följande parametrar fanns i åtanke vi upprättandet av specifikationerna i standarden: 
 

• Barnets ålder 
• Hur barnen i denna ålder beter och aktiverar sig samt vart de befinner sig i 

utvecklingen  
• Nationell olycksstatistik indikerar på att allvarliga olyckor relaterade till 

snoddar och dragband kan delas in i två olika grupper grundat på barnens 
ålder: 
- Yngre barn (0-7 år med en längd upp till 134 cm): Fastnar med 

dragbanden i huvan på lekplatser 
- Äldre barn (7-14 år med en längd upp till 182 cm för killar och 176 cm 

för tjejer): Fastnar med snoddar och dragband i midjan och neråt i fordon i 
rörelse, exempelvis bussdörrar 

 
Det är rekommenderat att alla plagg som har snoddar och dragband genomgår en 
riskanalys för att garantera att de inte kommer att utgöra fara för konsumenten, då 
med fokus på strypning och risk att fastna. De krav som presenteras i denna standard 
gäller både insidan och utsidan av ett plagg. Om det bedöms genom riskanalys att de 
funktioner som helt och hållet är på insidan av ett plagg inte utgör fara för 
konsumenten kan det vara acceptabelt (Barnkläders säkerhet - Snoddar och dragband i 
barnkläder – Specifikationer, 2015).  
 
Den återkallade byxan  
 
Barnbyxan som det svenska modeföretaget tog fram återkallades då dragskorna i 
fotänden kunde innebära stryprisk för barnen. Nedanstående specifikationer från 
standarden ifråga är de som byxan inte stämmer överens med och som ledde till 
återkallelsen: 
 

• Öglor som sticker ut från ett plagg får inte vara längre än 7,5 cm i omkrets  
• Snoddar, dragband och dragskospännen får inte hänga nedanför den nedre 

kanten av plagget 
• Snoddar och dragband på nedre kanten av ett plagg ska ligga platt gentemot 

plagget när det är fastspänt 
 
På plagg som är designade att sluta vid ankeln, exempelvis byxor, får inte snoddar 
och dragband finnas på utsidan av plagget (Barnkläders säkerhet - Snoddar och 
dragband i barnkläder – Specifikationer, 2015). 
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Den nya produktutvecklingen 
 
Nedanstående specifikationer från standarden bör vara i åtanke vid 
produktutvecklingen av den nya lösningen: 
 

• Midja och neråt: Fria ändar får inte sticka ut mer än 20 cm från plagget när det 
är i avslappnat läge 

• Baksida: Ska inte ha dragskor eller snören som dyker upp från baksidan av 
plagget 

• Justerbara flikar i midjeområdet får inte vara längre än 14 cm  
 
(Barnkläders säkerhet - Snoddar och dragband i barnkläder – Specifikationer, 2015). 
 

3.2.1.4 Produktsäkerhet, återkallelser och dess konsekvenser 
 
Bristande säkerhet hos produkter kan bero på anledningar som en ökad komplexitet 
hos produkter, tid- och kostnadspåtryckningar under produktutvecklingen på grund av 
hög konkurrens och att ny teknik lanseras på marknaden innan alla funktioner är 
kända. Andra anledningar kan vara att designers och producenter tar genvägar för att 
spara tid och pengar eller för att de har bristande kunskap, produkter används på ett 
felaktigt sätt eller till fel ändamål och så vidare. I utvecklade länder har, generellt sett, 
de flesta produkter som når marknaden en hög säkerhetsnivå, men ändå lyckas det 
komma ut produkter som kan orsaka skada på människa, miljö och finansiella 
tillgångar (Rausand & Utne 2009). Trots en ökad medvetenhet kring produktsäkerhet 
hos konsumenter, företag och myndigheter rapporteras flertalet olyckor relaterade till 
bristande säkerhet hos produkter idag (The New York Times 2002; The New York 
Times 2005). Säkerhetsaspekter ska vara i åtanke längs hela en produkts livscykel, det 
vill säga från dess att produkten lanseras tills att den tas bort från marknaden. Högsta 
effektivitet uppnås när applicering av säkerhetsaspekter sker tidigt i processen. Dock 
måste produkterna uppfylla säkerhetskraven utan att bli för kostsamma att producera 
(Murthy, Østerås & Rausand 2008). Det är här många problem uppstår då företag inte 
prioriterar en produkts säkerhet framför dess kostnad. En produkts säkerhet kan 
förbättras genom ett systematiskt tillvägagångssätt vid produktutveckling och 
planering av affärsstrategi (Rausand & Utne 2009).  
 
Konsumenters medvetenhet och oro kring säkerhet har ökat i länder som importerar 
mycket produkter, exempelvis USA. Därmed ökar också företags engagemang för att 
garantera säkra produkter. Särskilt vanligt är det att företag som importerar textilier 
och kläder från andra länder får sina produkter återkallade för att de inte möter det 
egna landets riktlinjer, något som är ett stort problem för exempelvis amerikanska 
företag som importerar från Kina (Norum & Ha-bookshire 2012). 
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Utöver att farliga produkter kan innebära skada för ett företags konsumenter är det 
också förödande för det egna företagets ekonomi. Företaget förlorar den inkomst de 
förväntat från produkten ifråga när den återkallas och det kan också få andra 
kostsamma påföljder så som böter (United States Consumer Product Safety 
Commission 2009; Rausand & Utne 2009). En återkallelse är också skadligt för ett 
företags anseende på marknaden. Ju större konsekvenserna av brott mot 
produktsäkerhet blir, desto högre prioritet har påverkade aktörer på dessa frågor 
(Norum & Ha-bookshire 2012).  
 
En studie har gjorts i USA för att undersöka vilken typ av produkter som vanligtvis 
återkallas av USA:s produktsäkerhetskommission, fiberuppsättning av dessa 
produkter, vilken typ av fara de utgör och i vilka länder de tillverkas. Som sagt är det 
extra viktigt för företag i textil- och klädesbranschen att ha koll på problemen 
relaterade till produktsäkerhet då de flesta produkter produceras utomlands. Kontroll 
och övervakning i tillverkningsprocessen är avgörande. Återkallningsdata från USA:s 
produktsäkerhetskommission visar flera skador och dödsfall på grund av strypning, 
vanligen när barn har burit munkjacka med dragband. Det framgår också att en stor 
del av produkter som är importerade från Kina återkallas.  
 
I USA skedde 238 återkallelser, vilket innefattade 57 093 789 enheter, inom området 
spädbarn/barn-produkter (exklusive leksaker) mellan år 2008 och 2010. 32 % av 
dessa var kläder. Det totala värdet av de återkallade produkterna var 4 891 biljoner 
amerikanska dollar och av dessa utgjorde munkjackorna med dragband 11 288 
miljoner dollar. Strypning visade sig vara den vanligaste faran och utgjorde 34 %.  
I 38 av de rapporterade fallen av återkallade produkter så hade minst en person 
skadats och 10 fall hade en koppling till dödsfall, en av dessa var munkjackan med 
dragband (Norum & Ha-bookshire 2012). 

3.2.2 Ett ökat hållbarhetstänk 
 
Hållbarhet beskrivs idag som en framväxande megatrend (Lubin & Esty 2010). En 
undersökning visade att 21 % av män och 40 % av kvinnor hade miljöpåverkan, etisk 
tillverkning och säkerhetsproblem i åtanke vid köp av textila varor och kläder. 
Undersökningen visade även att den största oron fanns hos den yngre befolkningen 
(Niinimäki & Hassi 2011). Konsumenternas miljömässiga oro bör speglas tydligare i 
en produkts design (Berchicci & Bodewes 2005). Än idag designas och produceras 
många produkter enligt de ständigt förändrande trenderna som genererar mycket vinst 
snarare än utifrån konsumenternas behov och hållbarhet (Allwood et al. 2008).  
 
Dagens konsumenter har stor makt när det kommer till att ställa krav på pris, stil och 
kvalitet på produkter. Idag ställer även alltfler krav på miljömässiga och sociala 
aspekter. Fler och fler konsumenter idag vill veta om produkterna de tilltalas av är 
tillverkade av en aktör som har respekt för miljön och som arbetar på ett socialt och 
etiskt korrekt sätt. Även anskaffandet av råmaterial ska gå i linje med detta (Brown & 
Dacin 1997; Creyer & Ross 1997; Forte & Lamont 1998; Mayers & Kent 2003; 
Delmas & Montiel 2009; Koszewska 2011a se Koszewska 2013). Det är företagens 
ansvar att anpassa sig efter de krav som ställs (Connell 2010). Hur effektivt ett företag 
arbetar med hållbarhet är avgörande för hur framgångsrika de kommer att vara i 
framtiden. Det är också viktigt för dess konkurrenskraft och överlevnad på marknaden 
(Sheth, Sethia & Srinivas 2011).  



	   20	  

 
En studie har gjorts för att undersöka om Polen, som är ett så kallat nytt 
konsumentland, är på väg att konsumera på ett socialt ansvarsfullt sätt likt exempelvis 
USA och Storbritannien, med utgångspunkt i textil- och klädesbranschen. I delar av 
världen med hög konsumtion som USA och Europa finns det en befintlig och växande 
skara av konsumenter med ett så kallat grönt tänk. De konsumerar på ett mer hållbart 
sätt och ställer miljömässiga och sociala krav på produkter. I studien delades 
konsumenterna upp i sex grupper baserat på vad som motiverar dem till köp av kläder 
och vilka kriterier de lägger mest vikt på. De sociodemografiska skillnaderna 
jämfördes också. Studien visar att Polen har konsumenter som påverkas av ekologiska 
och sociala kriterier och att de kan tänka sig att betala mer för socialt ansvarsfulla 
produkter. Det visar sig att de som tycker att dessa kriterier är viktiga är konsumenter 
med högre utbildning och inkomst, relativt hög yrkesstatus och som bor i större 
städer. Ju mer levnadsstandarden kommer att öka i de så kallade nya 
konsumentländerna, desto mer hållbart medvetna kommer konsumenterna att vara. På 
så vis kommer länder som Polen att ansluta sig till den allt mer utbredande globala 
trenden om hållbar konsumtion (Koszewska 2013).  

3.2.3 Masskonsumtion och dess problematik 
 
På senare år har medvetenheten kring att konsumtion är ett komplext problem ökat. 
Konsumtion kan ha negativ påverkan på konsumenter, samhället och företag (Crocker 
& Linden 1998; Quelch & Jocz 2007; Westra & Werhane 1998 se Sheth, Sethia & 
Srinivas 2011) och ökad konsumtion skapar oro för miljön (Sheth, Sethia & Srinivas 
2011). Konsumtion övergår till problematisk masskonsumtion när nivån blir 
oacceptabel på grund av de miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna samt när 
det påverkar människors välmående. Masskonsumtion är ofta också kopplat till hög 
spendering av pengar vilket kan resultera i ekonomisk stress (Quelch & Jocz 2007). 
När det talas om masskonsumtion som problem syftas det ofta till härstamningen av 
det man konsumerar, det vill säga miljöovänliga produkter, snarare än nivån eller 
skalan (Hansen & Schrader 1997). Även om konsumenter köper mer grönt måste de 
också konsumera mindre, annars kommer det i slutändan ändå ha negativ påverkan på 
miljön, eller så kommer resultatet bli plus minus noll (Throne-Holst, Sto & 
Strandbakken 2007). För att på ett effektivt sätt motverka masskonsumtion måste 
konsumenters beteende och attityd förändras (Sheth, Sethia & Srinivas 2011).  

3.2.4 Barnplagg 
 
De senaste åren har det skett en stor ökning när det kommer till tillverkning och 
försäljning av barnkläder. Familjer lägger allt mer pengar på just barnplagg, särskilt i 
större städer. Enligt en undersökning som gjordes i Shanghai i Kina år 2002 
införskaffades åtta set kläder per barn per år. Detta motsvarar 1034 miljoner 
amerikanska dollar per år spenderade på barnkläder i Shanghai. År 2002 utgjorde 
kläder 30 % av den totala summan av ett barns utgifter, vilket var en ökning på 87,5 
% jämfört med året innan (eChiantex, n.d. se Chen, Au & Li 2006). En av de tre 
främsta anledningarna till köp av barnkläder är det faktum att barnen vuxit ur sina 
plagg. De två andra anledningarna till inköp är säsongsbyte och högtider (Chen, Au & 
Li 2006).  
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Kroppsform och storlek varierar kraftigt under ett liv men också mellan olika 
personer (Le Pechoux & Ghosh 2002 se Tongue, Otieno & Cassidy 2010). Det är 
därför svårt att producera plagg som ska passa alla kroppstyper, särskilt för växande 
barn. Barn växer dessutom i olika takt och i olika stadier av sin utveckling. 
Barnkläder bör vara praktiska, bekväma, lätthanterliga och följsamma (Mortimer-
Dunn 1996; Morgan 1973 se Tongue, Otieno & Cassidy). Problem med storlekar och 
passform är det som skapar stort missnöje hos kunder, därför måste tillverkarna införa 
strategier för att motverka detta missnöje (Otieno, 2000).  

3.2.4.1 Preferenser vid köp av barnplagg 
 
Vid inköp av barnkläder är både barnen själva och deras föräldrar kunder (Prescott, 
1996; Gregan-Paxton and Roedder, 1995; Williams, 1998 se Tongue, Otieno & 
Cassidy 2010). Därför är det viktigt att plaggen tilltalar båda parter. Barnens fokus 
ligger mer på färg, design och komfort medan föräldrarna ser pris, passform, kvalitet, 
storlek och hantering som viktiga parametrar. Kvalitet är en central faktor hos plaggen 
då barn är aktiva och därför behöver deras plagg vara av noga utvald kvalitet för att 
klara av det slitage de utsätts för (Jaffe, 1979; Prescott, 1995; Mortimer-Dunn, 1996 
se Tongue, Otieno & Cassidy 2010). Priset är en annan central faktor för föräldrarna 
av den anledningen att barnen snabbt växer ur sina plagg och behöver nya frekvent, 
därför är man inte villig att betala för stora summor (Chen, Au & Li 2006).  
 
Kvalitet är viktigt att ha i åtanke i alla verksamheter. Kvalitet har både extern 
påverkan, så som kundacceptans och deras vilja att betala, och intern. Med intern 
menas att val av kvalitet också påverkar kostnaden för att producera produkten eller 
tjänsten i fråga. De företag som inte ständigt arbetar med kvalitet begränsas i sin 
slagkraft, lönsamhet och sin förmåga att växa. God kvalitet leder till tillfredsställda 
kunder (Winchester 1994). Sedan den textila produktionen flyttats till 
lågkostnadsländer har också kvaliteten på plaggen försämrats, vilket i sin tur leder till 
att dess livslängd reduceras (Defra 2008 se Niinimäki & Hassi 2011). Tidigare studier 
har visat att konsumenters största missnöje i klädesbranschen ligger i plaggens 
bristande kvalitet (Niinimäki 2011 se Niinimäki & Hassi 2011). 
 
En studie gjordes i Zhenzhou i Kina för att undersöka hur konsumentbeteendet ser ut 
vid köp av barnkläder. Även i samband med denna undersökning visade det sig att en 
viktig aspekt är kvalitet, särskilt när det handlar om själva materialets kvalitet. Även 
stil var en viktig faktor. Vid köp av kläder till yngre barn läggs störst vikt på kvalitet 
medan det till äldre barn är viktigast med stil. Demografiska skillnader mellan 
konsumenter påverkar deras preferenser när det gäller barnkläder (Chen, Au & Li 
2006).  
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Vikten av de olika aspekterna listades på följande sätt (med den högst rankade 
överst): 
 

1) Kvalitet 
2) Stil 
3) Personliga preferenser 
4) Trender 
5) Pris 
6) Följsamhet  
7) Lätthanterlig 
8) Varumärke 

 
När det kommer till kvalitet så har konsumenter olika uppfattning om vad detta 
innefattar. Därför var en del av studien att deltagarna skulle ranka olika aspekter av 
kvalitet. Resultatet blev följande (med den högst rankade först): 
 

1) Komfort 
2) Utförande 
3) Säkerhet 
4) Passform och konstruktion 
5) Fiberuppsättning 
6) Accessoarer och detaljer 
7) Slitstyrka 
8) Prestanda (Chen, Au & Li 2006). 

 
Att prestanda och slitstyrka rankades lågt kan tyda på att det inte finns en så stor 
medvetenhet kring vikten av ett plaggs funktion inom just barnklädesbranschen. 
Säkerhet rankades relativt högt och trots detta så ignoreras frekvent hälsa- och 
säkerhetsaspekter vid produktutvecklingen av barnkläder (Chen, Au & Li 2006). 
 
Föräldrars synpunkter 
 
En studie har gjorts för att se över hur storlekssystemen för barn hos fyra 
återförsäljare i Storbritannien ser ut. Detta för att kunna bedöma dess lämplighet och 
hur väl de möter konsumenternas behov ur föräldrarnas synvinkel. I samband med 
denna undersökning fastställdes att en del föräldrar köper en för stor storlek till sina 
barn med syfte att plaggen ska kunna användas längre. Ett av de problemen som 
föräldrar identifierat med barnplaggs passform är att midjan ofta är för lös eller för 
tight, där av tycker många att justerbara midjor är bra. Det upplevs också att ärmar 
och ben antingen är för långa eller för korta. När föräldrarna som deltog i 
undersökningen blev frågade hur de tycker att barnplaggs passform kan förbättras 
svarade de att det borde finnas flera längder av samma byxstorlek. De tyckte även att 
plaggen bör vara stretchigare och att det ska finnas ett större spann av storlekar. När 
det kommer till storleksgradering av barnplagg så behöver tillverkare vara mer 
påhittiga för att kunna variera passformen på ett och samma plagg (Tongue, Otieno & 
Cassidy 2010).  
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4 Resultat 
4.1 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen hade totalt 27 stycken respondenter. De slutna frågornas 
resultat sammanställdes i en tabell med hjälp av kodning och denna finns i bilagorna 
under rubriken ”8.3.2 Tabell: Slutna frågor”.  
 

4.1.1 Slutna frågor 
	  

 
På frågan ”Är du förälder?” 
svarade 96,3 % (26 personer) 
”Ja” och 3,7 % (en person) 
”Nej”. Efter granskning av den 
”Nej”-svarande respondentens 
övriga enkätsvar resulterades det 
i att respondenten i fråga klickat i 
frågan felaktigt.  
 

 

 

Figur 3. Fråga 1 undersökte om respondenterna var föräldrar.  

 
Av respondenterna var 70,4 % 
(19 personer) kvinnor och 
resterande 29,6 % (8 personer) 
män.  
 

 

 

 

 

Figur 4. Fråga 2 undersökte könsfördelningens hos respondenterna.  

 
 
 
 

 
 

 

1.	  Är	  du	  förälder?	  

Ja	  

Nej	  96,3 % 
26 pers.  

3,7 % 
1 pers.  

2.	  Kön:	  

Kvinna	  

Man	  
70,4 % 
19 pers.  

29,6 % 
8 pers.  
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Av de deltagande respondenterna 
var 33,3 % (9 personer) mellan 
20-30 år gamla, 18,5 % (5 
personer) mellan 30-40 år och 
48,2 % (13 personer) var 40 år 
och uppåt.  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Fråga 3 undersökte respondenternas ålder.  

 
Av de svarande bodde 62,9 % (17 
personer) i en ort med färre än 50 
000 invånare och 37,1 % (10 
personer) bodde i en ort med fler 
än 50 000 invånare.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Fråga 4 undersökte hur stor del av respondenterna som bodde i större 
respektive mindre orter.  

 
 
25,9 % (7 personer) av 
respondenterna hade 
flicka/flickor och samma antal 
hade både flicka/flickor och 
pojke/pojkar. 48,2 % (13 
personer) hade en eller flera 
pojkar.  
 
 
 
 
 

 
Figur 7. Fråga 5 undersökte om respondenten hade flicka/flickor, pojke/pojkar eller 
både och.  

3.	  Ålder:	  

20-‐30	  år	  

30-‐40	  år	  

40	  år	  och	  uppåt	  

33,3 % 
9 pers. 

18,5 % 
5 pers. 

48,2 %  
13 pers. 

4.	  I	  min	  ort	  bor:	  

Färre	  än	  50	  000	  
personer	  

Fler	  än	  50	  000	  
personer	  

62,9 % 
17 pers. 

37,1 % 
10 pers.  

5.	  Jag	  har:	  

Flicka/Elickor	  

Pojke/pojkar	  

Flicka/Elickor	  och	  
pojke/pojkar	  

25,9 % 
7 pers.   

48,2 % 
13 pers.  

25,9 %  
7 pers.  
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Figur 8. Fråga 6 undersökte vad föräldrarna gör med barnens byxor då de vuxit ur 
dem.  

Fördelningen av föräldrars hantering av urvuxna barnbyxor ser ut på följande sätt: 
37,04 % (10 personer) lämnar byxorna vidare till någon yngre och lika stor del lämnar 
dem i klädinsamling. 3,7 % (en person) slänger byxan och lika stor andel väljer att sy 
om plagget. 7,41 % (två personer) väljer att sälja byxan och 11,11 % (tre personer) 
hanterar de urvuxna byxorna på ett annat sätt än som återfanns bland alternativen.  
 

 
Av respondenterna upplever 
66,7 % (18 personer) att de 
gör mer hållbara val idag än 
vad de gjort tidigare. 33,3 % 
(9 personer) svarade ”Nej” på 
frågan.  
 
 
 
 
 
 

	  
Figur 9. Fråga 7 undersökte det ökade hållbarhetstänket hos konsumenter.  

	  
	  
	  
	  
 
 

6.	  Vad	  gör	  du	  med	  dina	  barns	  byxor	  när	  
de	  vuxit	  ur	  dem?	  	  

Lämnar	  dem	  vidare	  till	  någon	  
yngre	  

Säljer	  dem	  

Slänger	  dem	  

Lämnar	  dem	  i	  klädinsamling	  

Syr	  om	  dem	  

Övrigt	  

37,04 % 
10 pers. 

7,41 % 
2 pers. 

37,04 % 
10 pers. 

3,7 % 
1 pers.  

3,7 % 
1 pers. 

11,11 %  
3 pers.  

7.	  Upplever	  du	  att	  du	  i	  största	  
allmänhet	  gör	  mer	  hållbara	  val	  

idag,	  med	  hänsyn	  till	  människa	  och	  
miljö,	  än	  du	  gjort	  tidigare?	  	  	  

Ja	  

Nej	  66,7 % 
18 pers.  

33,3 % 
9 pers. 
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I enkäten valde de flesta 
respondenter att svara för 
både flicka och pojke, vilket 
utgjorde 92, 6 % (25 
personer). 7,4 % (två 
personer) valde att svara för 
en pojke medan ingen 
respondent valde att svara för 
enbart en flicka.  
 

 

 

Figur 10. Fråga 8 undersökte om respondenten ville svara för flicka, pojke eller både 
och. 

92,6 % (25 personer) var 
intresserade av att köpa 
byxan i fråga till sina barn 
medan 7,4 % (två personer) 
svarade ”Nej” på frågan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 11. Fråga 9 undersökte föräldrars intresse att köpa barnbyxor med justerbar 
benlängd.  

81,5 % (22 personer) av de 
svarande hade inte tidigare 
erfarenheter av barnbyxor 
med justerbar längd medan 
18,5 % (5 personer) hade stött 
på det tidigare.  
 
 

 

 

 

	  
Figur 12. Fråga 11 undersökte föräldrars tidigare erfarenheter av barnbyxor med 
justerbar benlängd.  

8.	  I	  enkäten	  väljer	  jag	  att	  
svara	  för:	  

Flicka	  

Pojke	  

Flicka	  och	  pojke	  
92,6 %  
25 pers.  

7,4 %  
2 pers.  

9.	  Hade	  du	  varit	  intresserad	  
av	  att	  köpa	  byxor	  med	  
justerbar	  längd	  till	  dina	  

barn?	  	  

Ja	  

Nej	  92,6 %  
25 
pers.  

7,4 %  
2 pers.  

11.	  Har	  du	  tidigare	  
erfarenheter	  av	  barnbyxor	  
med	  justerbar	  längd?	  	  

Ja	  

Nej	  

18,5 % 
5 pers.  

81,5 %  
22 pers.  
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85,2 % (23 personer) av 
enkätens respondenter önskade 
att den nya lösningen kunde 
justeras upp och ner medan 
14,8 % (4 personer) nöjde sig 
med att kunna förlänga benen 
en gång.  
 
 

 

 

 

	  
Figur 13. Fråga 13 undersökte hur föräldrar önskade att byxans benlängd skulle 
kunna justeras.  

 
85,2 % (23 personer) hade 
kunnat tänka sig att betala mer 
för byxan ifråga medan 14,8 % 
(4 personer) inte kunde tänka 
sig detta.  
 

 

 

 

 

Figur 14. Fråga 14 undersökte om föräldrar hade kunnat tänka sig att betala mer för 
en barnbyxa med justerbar benlängd på grund av dess funktion och kvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 
	    

13.	  Hade	  du	  önskat	  att	  byxan	  
kunde	  justeras	  upp	  och	  ner	  i	  längd	  
genom	  den	  nya	  lösningen	  eller	  
hade	  du	  nöjt	  dig	  med	  kunna	  
förlänga	  benen	  en	  gång?	  

Jag	  hade	  velat	  
kunna	  justera	  upp	  
och	  ner	  

Det	  räcker	  med	  att	  
förlänga	  benen	  en	  
gång	  

85,2 %  
23 pers.  

14,8 %  
4 pers.  

14.	  Hade	  du	  kunnat	  tänka	  dig	  att	  
betala	  mer	  för	  en	  barnbyxa	  med	  
justerbar	  längd	  än	  andra	  med	  
tanke	  på	  dess	  funktion	  och	  

kvalitet?	  	  

Ja	  

Nej	  85,2 %  
23 pers.  

14,8 %  
4 pers.  
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4.1.2 Öppna frågor  
 
Fråga 10: Om du svarade ”Nej” på ovanstående fråga är jag intresserad av att veta 
varför? Beskriv gärna anledningen/anledningarna nedan. 
Detta var en följdfråga till fråga 9 som löd ”Hade du varit intresserad av att köpa 
byxor med justerbar längd till dina barn?”.  
 
Fråga 12: Om du svarade ”Ja” på förgående fråga, hur var lösningen 
konstruerad? Vad var positivt och negativt? Beskriv nedan.  
Detta var en följdfråga till fråga 11 som löd ”Har du tidigare erfarenheter av 
barnbyxor med justerbar längd?”.  
 
Fråga 15: Har du några spontana förslag på hur du hade velat reglera barnbyxans 
längd? 
 
Fråga 16: Övriga kommentarer? 
 
Tabell 1. Tabellen visar enkätundersökningens öppna frågor och svar.  
 

 Fråga 10 12 15 16 
Respondent      
2  - Man kan dra i ett 

gummiband som 
rynkar benet längst 
ner. Möjlighet att 
sätta i fler knappar så 
de kan bli ännu 
kortare.  

Enligt svar, fråga 
12. Fungerar dock 
främst på flickor. 
Kapa byxan precis 
under knäet och 
sätta i blixtlås för 
att kunna justera.  

- 

9  - Knäppte upp med en 
slejf så benet blev 
kortare. 

- - 

8  - - Skulle försöka ha 
”extratyget” under 
knäna, då de slits 
mest där.  

- 

13  Tycker inte att det 
finns fina modeller på 
marknaden, tröttnat 
på plagget när de 
vuxit ur dem.  

Mudd nertill (Polarn 
O. Pyret och Nova 
Star).  

Ser helst en lösning 
utan blixtlås då det 
anses oattraktivt 
och opraktiskt. 

- 

15  - Man kunde rulla upp 
och använda både 
som shorts och 
långbyxa.  

- - 

21  Hade slitit ut dem.  - - - 
22  - - - Idén ligger i tiden.  
25  - Gummiband i 

sömmen nertill.  
- - 

 
  



	   29	  

4.2 Marknadsundersökning 

4.2.1 Steg 1 
 
I steg 1 av marknadsundersökningen gjordes en generell analys genom sökmotorn 
Google Search utefter förutbestämda sökord.  
 

 
 

 
 

	  

Figur 15. Kollaget visar de funna lösningarna i samband med 
marknadsundersökningens första steg.  

Det fanns flera företag och återförsäljare som erbjöd en byxa med så kallad roll-up-
lösning (se lösning 1 i Figur 15 ovan). Det vill säga att byxan kan vikas alternativt 
rullas upp för att sedan sättas fast i en fästanordning med knapp på byxbenens 
ytterkanter. De flesta hemsidor som exponerade denna produkt marknadsförde inte de 
positiva aspekterna av den justerbara längden, vilket de gjorde med justerbar midja 
(Next 2016). ”Evoslide Pull’n Fit Man” (lösning 2) är en skidbyxa med en mer 
komplicerad lösning för justerbar benlängd. På nederdelen av byxbenet finns en ficka 
med blixtlås och där i en dragsko som är fäst i fållen. När man drar i dragskon 
draperas byxan upp på benet och bli kortare (Decathlon 2016). Lösning 3,”Allfit”, är 
en träningsbyxa med justerbar benlängd. Konstruktionen bygger på hål, vid låret på 
byxbenet, där man trär igenom ett snöre för att dra ihop tyget och därmed krympa 
byxan (Behance 2016). 

1) Next 2016 
 
2) Decathlon 2016 
 
3) Behance 2016 
 
4) Amazon 2016 
 
5) Label Shopper 2016 
 

3 
1	  

1 
1	   2 

1	  

4 
1	  

5 
1	  
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”Boulder Gear Kodiak Side Zip Pant” (lösning 4) är en skidbyxa med möjlighet till 
justerbar benlängd. Genom deras Adjustable Inseam System kan innersömmarnas 
längd justeras på så sätt att de kan bli 2,5 cm längre eller 5 cm kortare (Amazon 
2016). ”Plus Cargo Pocket Adjustable Length Poplin Capri Pant” var den femte och 
sista funna lösningen i steg 1 och är en capribyxa med justerbar benlängd med mål att 
kunna ge ett mer löst och draperat intryck. Detta uppnås genom en så kallad 
”Snapable Roll Tab”, vilket är synonymt med roll-up-lösningen som presenterades i 
det första exemplet (Label Shopper 2016).  

4.2.2 Steg 2 
 
I steg 2 av marknadsundersökningen analyserades webbsidor hos utvalda svenska 
återförsäljare med fokus på barnkläder.  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	  

	  

	  

Figur 16. Kollaget visar de funna lösningarna i samband med 
marknadsundersökningens andra steg. 

 
 
 

1) Jollyroom.se 2016a 
 
2) Jollyroom.se 2016b 
 
3) Jollyroom.se 2016c 
 
4) (Babyshop.se 2016) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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Byxan från varumärket Maxomorra (lösning 1 i Figur 16) har längre muddar nertill 
för att kunna vikas och anpassas efter att barnet växer (Jollyroom.se 2016a). Lösning 
2, barnbyxan från Name It, har extra lång mudd nertill med syfte att antingen kunna 
ha uppvikt eller nedvikt beroende på barnets längd (Jollyroom.se 2016b). Vindbyxan 
från Geggamoja (lösning 3) har ett reglerbart benslut med knapp och resår. Men hjälp 
av knappen kan det ske ytterligare reglering jämfört med om det endast finns en mudd 
(Jollyroom.se 2016c). På byxan från Roland Havsblå (lösning 4) är tanken att de ska 
kunna vikas upp och användas även som knälånga shorts (Babyshop.se 2016).  
 
För större bilder av respektive lösning se bilaga ”8.4 Marknadsundersökningens funna 
lösningar”.   

4.2.3 Lösningarnas för-och nackdelar 
 
En tabell över för- och nackdelar hos marknadsundersökningens funna lösningars 
har upprättats. Detta har gjorts för att ge en överblick över vad som ska tas i 
beaktning i samband med den nya produktutvecklingen, både som inspiration och 
varningsflaggor.  
 
Tabell 2. Tabellen visar marknadsundersökningens funna lösningars för- och 
nackdelar. 
 

Lösning Fördelar Nackdelar 
Steg 1   

1 • Enkel lösning som lätt kan hanteras av både 
barnen och deras föräldrar 

• Enkel att producera 
• Ekonomisk 

• Klumpigt i nederkanten vilket kan bli 
obekvämt vid användning av exempelvis 
stövlar 

• Risk att det blir stramt runt benet om den 
behövs vikas flera gånger 

2 • Draperingen som bildas bidrar med attraktiv 
detalj 

• Mindre klumpig variant än roll-up-lösningen 
• Enkel men funktionell lösning 
• Smart att stänga inne dragskon i en ficka 

med blixtlås 

• I och med att anordningen är placerad på 
nedre delen av benet draperas byxan endast 
nere vid. Detta och fickans placering kan göra 
att det upplevs klumpigt vid användning av 
exempelvis stövlar 

3 • Plattare lösning, högre upp på benet, som 
inte stör vid användning av exempelvis 
stövlar 

• Svår hantering, både för vuxna och barn 
• Utseendemässigt är lösningen inte särskilt 

attraktiv 
• Verkar obekvämt mot kroppen på insidan 
• Kostsam att producera 

4 • Ger flexibilitet i längd på 7,5 cm totalt vilket 
gör att byxan kan användas över två år då 
barn växer ca 6 cm per år 

• Eftersom längden endast justeras genom 
innersömmen finns det risk för att byxan blir 
sned 

5 • Enkel lösning som lätt kan hanteras av både 
barnen och deras föräldrar 

• Enkel att producera 
• Ekonomisk 

• Klumpigt i nederkanten vilket kan bli 
obekvämt vid användning av exempelvis 
stövlar 

Steg 2   
1 • Enkel lösning som lätt kan hanteras av både 

barnen och deras föräldrar 
• Enkel att producera 
• Ekonomisk 
• Bekväm 
• Kan regleras en hel del på längden 

• Lösningen står för en stor del av produktens 
design och är inte särskilt diskret 

• Fungerar främst på trikå 
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2 • Enkel lösning som lätt kan hanteras av både 
barnen och deras föräldrar 

• Enkel att producera 
• Ekonomisk 

• Om uppvikt blir det klumpigt i nederkanten 
vilket kan bli obekvämt vid användning av 
exempelvis stövlar 

• Bidrar endast till en liten reglering av längden 
3 • Enkel lösning som lätt kan hanteras av både 

barnen och deras föräldrar 
• Enkel att producera 
• Ekonomisk 

• Klumpigt i nederkanten vilket kan bli 
obekvämt vid användning av exempelvis 
stövlar 

• Om lösningen används på ett barn i kortaste 
laget finns risk för att intrycket blir väldigt 
pösigt 

4 • Enkel lösning som lätt kan hanteras av både 
barnen och deras föräldrar 

• Enkel att producera 
• Ekonomisk 

• Klumpigt i nederkanten vilket kan bli 
obekvämt vid användning av exempelvis 
stövlar 

• Om de viks upp för mycket finns risken att 
byxan blir för stram i benen 
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5 Resultatdiskussion 
5.1 Enkätundersökning 
 
I den tidigare forskningen redovisas det att den yngre befolkningen har ett mer 
omfattande hållbarhetstänk än de äldre (Niinimäki & Hassi 2011). Detta är något som 
uppsatsen ville få underlag för i samband med den utförda enkätundersökningen. 
Respondenternas ålder jämfördes därför med deras svar på frågorna ”Vad gör du med 
dina barns byxor när de vuxit ur dem?” och ”Upplever du att du i största allmänhet 
gör mer hållbara val idag, med hänsyn till människa och miljö, än du gjort tidigare?”. 
Det visade sig att mellan 60 och 70 % ansåg sig göra mer hållbara val idag oavsett 
ålder, det var alltså relativt jämnt. Den äldsta ålderskategorin var dock 40 år och uppåt 
och det är möjligt att tydligare skillnader visats om det funnits ytterligare kategorier 
att välja mellan. När det kommer till frågan angående vad föräldrar gör med de byxor 
som deras barn vuxit ur var det endast en respondent som svarade att hen slänger 
dem, vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt. Det var även endast en som svarade att 
hen sydde om, vilket kan tyda på okunskap eller olust inom detta område. För 
ålderskategorin 20-30 år var det relativt blandat kring vad de gjorde med byxorna 
medan för kategori 30-40 år dominerade att lämna vidare till någon yngre och 40 år 
och uppåt att lämna i klädinsamling. Generellt var det flertalet respondenter som 
valde svarsalternativet ”övrigt” på frågan, vilket tyder på att något har missats.  
 
I den tidigare forskningen sägs det även att personer som bor i större städer lever mer 
hållbart (Koszewska 2013). För att undersöka detta påstående jämfördes antalet 
invånare i respektive kategori som svarat ”Nej” på frågan ” Upplever du att du i 
största allmänhet gör mer hållbara val idag, med hänsyn till människa och miljö, än 
du gjort tidigare?”. Det visade sig att 29,4 % av de som bor i orter med färre än 50 
000 invånare ansåg sig inte göra mer hållbara val idag, medan 40 % av de som lever i 
en ort med fler än 50 000 invånare svarade likadant, vilket är tvärtemot vad som 
påstås i tidigare forskning.  
 
Några slutsatser kring de två undersökta påståendena går dock inte direkt att dra. 
Detta delvis för att generaliserbarheten inte är hög då ett bekvämlighetsurval 
användes. Ett ökat underlag hade troligen kunnat uppnås om enkätundersökningen 
haft fler respondenter och bättre spridning mellan de som bodde i större respektive 
mindre orter. 62,9 % av undersökningens totala antal respondenter bodde i orter med 
färre än 50 000 invånare. Det skulle antagligen även ha varit lättare att analysera 
sambanden om frågorna kring hållbarhet hade formulerats annorlunda. Detta hade 
kunnat förutses om en pilotstudie genomförts. En pilotstudie innebär att det först 
genomförs en mindre undersökning med fåtalet respondenter för att identifiera brister 
(Harboe 2013).  
 
Påståendet att kvinnor har ett mer omfattande hållbarhetstänk än män (Niinimäki & 
Hassi 2011) valdes att inte undersökas. Detta då 70,4 % av respondenterna var 
kvinnor och det ansågs inte tillräckligt relevant för enkätens ändamål att lägga 
ytterligare tid och resurser på insamlandet av fler enkätsvar.   
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Enkäten ger underlag för ett faktiskt intresse för barnbyxor med justerbar benlängd 
hos föräldrar, detta då hela 92,6 % av respondenterna var intresserade. Av de som 
svarade ”Nej” på frågan angavs bland annat anledningen att barnen hade slitit ur 
byxan även om de längdmässigt fortfarande passade. Därför är det viktigt att byxan 
tillverkas i ett slittåligt material som klarar av allt det som ett barnplagg utsätts för 
trots den ökade livslängden. En annan respondent svarade att hen inte tycker att det 
finns tilltalande modeller på marknaden och att barnen ändå oftast är trötta på plagget 
när de väl vuxit ur dem. Det är just detta som vill lösas genom denna uppsats - att ta 
fram en attraktiv lösning och att byxan ska vara tidlös.  
 
Det var relativt få som hade tidigare erfarenheter av barnbyxor med justerbar 
benlängd, endast 18,2 % av det totala antalet respondenter. De som hade erfarenheter 
sedan tidigare upplevde att det var bra om längden kunde justeras. De lösningar som 
de stött på var gummiband nertill, muddar, möjlighet att rulla upp, möjlighet att 
knäppa upp med hjälp av en slejf så de blev kortare samt ett gummiband man kunde 
dra i så byxan rynkade sig nertill och blev kortare. Om respondenterna fick välja om 
byxlängden skulle kunna justeras upp och ner eller endast kunna förlängas en gång så 
var 82,2 % eniga om att de ville kunna justera upp och ner. Detta är viktigt att ha i 
åtanke vid den nya produktutvecklingen så att det som kunden efterfrågar är det som 
levereras.  
 
I den redovisade forskningen sägs det att kunder kan tänka sig att betala mer för en 
produkt som innehar en speciell funktion, som är tillverkad i hög kvalitet och är 
socialt ansvarsfull (Koszewska 2013). Detta är något uppsatsen ville ge ytterligare 
underlag för i samband med enkätundersökningen. När respondenterna fick frågan om 
de skulle kunna tänka sig att betala mer för en barnbyxa med justerbar längd i god 
kvalitet än andra svarade 85,2 % ”Ja”. Att de kan tänka sig att betala mer bör också 
minimera problemet med att tillverkare lägger säkerhetsaspekter åt sidan om det slutar 
med att produkten blir för kostsam att producera (Rausand & Utne 2009).  
 
I enkätundersökningen efterfrågades även föräldrars förslag på hur benlängden skulle 
kunna justeras. Det framgick då att lösningen där man drog i ett gummiband som 
gjorde att byxbenet rynkade sig ner till var ett förslag. Dock ansågs denna vara mest 
passande på flickor. En annan idé var att kapa byxan under knäna och sätta i blixtlås 
för att på så sätt kunna justera genom att kunna ta av och på förlängningen. En 
nackdel med detta kan vara att kanten blir obekväm och att lösningen endast 
möjliggör att byxbenen kan förlängas en gång, vilket går emot vad den större delen av 
föräldrarna efterfrågade. Just blixtlås uttryckte en respondent att hen gärna såg 
uteblev från lösningen då det ansågs opraktiskt och oattraktivt.  
 
Enkäten skickades ut till totalt 47 respondenter och av dessa valde 27 stycken att 
svara. Bortfallet hade kunnat reduceras eller undvikas genom att använda en annan 
metod än ett konsekutivt urval. Generellt sett anses det dock inte att den kritik som 
kan riktas mot den genomförda enkätundersökningen påverkar uppsatsens resultat. 
Det främsta syftet med undersökningen var att få in konsumenters tankegångar vilket 
har uppnåtts.  
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5.2 Marknadsundersökning 
 
Marknadsundersökningen visade att det finns flertalet lösningar för justerbar 
benlängd. Flera företag och återförsäljare, som inte sålde byxor med justerbar 
benlängd, erbjöd byxor i olika längder för att anpassa sig till de skillnader som finns. 
Att ha flertalet benlängder framgick även som förslag från föräldrar i tidigare 
forskning (Tongue, Otieno & Cassisy). Detta indikerar på att det uppenbarligen finns 
ett problem och justerbar längd hade kunnat vara en smidigare lösning på problemet 
än att erbjuda flera längder. Det hade minskat antalet varianter av plagg och därmed 
hade det även varit positivt ur hållbarhets- och ekonomisynpunkt. 
 
Justerbara midjor stöttes på frekvent och konsumenters positiva inställning och 
upplevelser av dessa syntes tydligt i samband med marknadsundersökningen. Flera 
företag och återförsäljare påstår sig erbjuda plagg för alla kroppstyper genom 
justerbara midjor, men detta möjliggör endast reglage på bredden och inte på längden. 
I samband med undersökningen uppmärksammades flertalet trådar där föräldrar 
diskuterade problemen med att deras barn exempelvis är långa och smala. Byxorna 
blir då antingen för stora i midjan eller för korta i benen. Den justerbara midjan löser 
många problem men kombinationen av denna tillsammans med justerbar benlängd ger 
ytterligare variationsmöjligheter.  
 
Av de lösningar som återfanns i steg 1 av marknadsundersökningen var endast roll-
up-lösningen för barn. Det finns visserligen stora variationer när det kommer till 
längd och bredd även hos vuxna men hos barn tillkommer även det faktum att de 
växer snabbt, i olika takt och i olika stadier i utvecklingen (Mortimer-Dunn, 1996; 
Morgan, 1973 se Tongue, Otieno & Cassidy). Därför är det i synnerhet målgruppen 
barn som har störst nytta av justerbar benlängd. Något som måste tas i beaktning vid 
inspiration av de funna lösningarna är att för vuxna är det inte lika viktigt att plaggen 
är rörliga och bekväma som för barn. Detta kan innebära att inte alla lösningar kan 
överföras till barnplagg och/eller kan behöva modifieras.  
 
Marknadsundersökningen bidrog till inspiration av den nya produktutvecklingen, 
bland annat på så sätt att flera lösningar var enkla vilket är positivt ur många 
synvinklar. Dels att lösningen blir lätthanterlig samt enkel och ekonomisk att 
producera. Dessa enkla lösningar gjorde dock att vid uppvikning, upprullning, 
indragning (exempelvis lösning 3, steg 2) och så vidare blev det klumpigt med 
material nedtill. Detta problem återfanns även i lösningen som det svenska 
modeföretaget tog fram, som denna studie utgår ifrån, tillsammans med att byxan blev 
mycket pösig vid kraftigt indrag. Dessa aspekter är något som ska åtgärdas i den nya 
lösningen samtidigt som en enkelhet bevaras.  
 
Dragfunktionen i lösning 2, steg 1, utgjorde en stor del av inspirationen för den nya 
produktutvecklingen. Förändringen sker uppifrån istället för nerifrån och bidrar till en 
attraktiv drapering längs benet, vilket delvis motverkar klumpighet. Draperingen hos 
plagget i fråga sker endast i nederkanten av byxbenet då draget är satt på smalbenet. 
Detta leder till att det ändå blir mer klumpigt än det hade behövt vara och det 
begränsar spannet som längden kan justeras. Därför var tanken att draget skulle 
placeras högre upp i samband med den nya produktutvecklingen.  
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Lösning 4, steg 1, skapade en fundering kring hur många centimeter längden skulle 
kunna justeras. Spannet i lösningen i fråga är 7,5 cm och ett barn växer ca 6 cm per år. 
Detta gör att byxan i princip kan användas över två år och frågan var om det är 
tillräckligt för att ge den förbättring som vill uppnås ur hållbarhetssynpunkt. 
Samtidigt måste det tas i beaktning att den lösa änden efter indraget inte får vara hur 
lång som helst utan att bryta mot produktsäkerheten. Det faktum att denna byxas 
längd endast justeras genom innersömmen kan göra att byxbenen blir sneda. Även 
detta togs i beaktning vid framtagandet av den nya lösningen. 
 
Barnbyxan från Maxomorra, lösning 1 steg 2, bidrog med tanken att den nya 
lösningen bör vara diskret och inte ta för stor del av byxans totala design. Muddarna 
som används i detta plagg sticker ut mycket och står för en stor del av intrycket som 
fås av byxan. Bara för att en byxas design inte faller en kund i smaken ska det inte 
göra att hen inte kan ta del av lösningen. Tanken med den nya lösningen var att den 
ska kunna appliceras på flertalet modeller.  

5.3 Kravspecifikation 
 
Baserat på vad som framkommit i tidigare forskning, enkät- och 
marknadsundersökningen upprättades följande kravspecifikation: 
 
Tabell 3. Upprättad kravspecifikation för den nya lösningen baserat på vad som 
framkommit i tidigare forskning, enkät- och marknadsundersökning.  
 
Kravspecifikation 
Lösning 
Ska kunna appliceras på barnplagg 
Ska inte vara klumpigt i nederkanten 
Komfortabel 
Ska inte ge ett snett intryck 
Kan justeras upp och ner 
Tvättbar/Lätthanterlig 
Överensstämma med produktsäkerhetslagen 
Bör uppnås i största möjliga uträckning 
Design som attraherar barnen 
Enkel 
Diskret och tidlös 
 
Denna kravspecifikation ska säkerställa att den nya produktutvecklingen stämmer 
överens med föräldrars och barns preferenser samt går i linje med 
produktsäkerhetslagen.  
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5.4 Ny lösning 

5.4.1 Modifieringar av originalbyxa 
 
Originalbyxan så som den säljs idag, det vill säga utan dragskon, ser ut enligt Figur 17 
nedan. Byxan har fickor både bak och fram och har hällor för skärp i linningen. 
Byxan knäpps genom en tryckknapp och en dragkedja i metall. Plagget har även 
justerbar midja, förstärkta knän och gummiband i nederkanten för att strama till byxan 
runt foten.  
 
Förstärkningen på knäna kommer att tas bort då de förflyttas i samband med att 
benlängden justeras. Oavsett är tanken att byxans material ska vara så pass tåligt att 
det klarar av det slitage det utsätts för. Om förstärkningen synligt nötts så ser byxan 
sliten ut vilket gör att den inte längre kommer vilja användas oavsett. Gummibanden i 
nederkanten på byxbenen kommer även dem tas bort då de inte längre fyller någon 
funktion när den nya lösningen appliceras.  
 
 
 

 

 

 
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	  

	  

	  

	   	  
Figur 17. Bilden visar originalbyxan i det skick den säljs idag.  
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5.4.2 Beskrivning av konceptuell ny lösning 
 
Den nya lösningen kommer att vara konstruerad på så sätt att en kanal, som är 5 cm 
bred, sys längs med de båda benens framsida. Kanalerna sträcker sig från fotände till 
linning. Tanken är att kanalerna ska bestå av samma material som originalbyxan för 
att bidra till ett diskret och tidlöst intryck. I kanalerna kommer det att löpa ett tunnare 
tygskärp, i en ljusare blå nyans än övriga byxan, som är fastsytt vid fotändarna. 
Tygskärpets ände kommer att komma fram vid sömmen mellan byxben och linning. 
Benlängden justeras som ett skärp, alltså med hjälp av spänne och hål, och spännena 
är placerade strax nedanför linningen innanför fickorna. I avslappnat läge, alltså när 
byxan har sin maximala längd, sticker tygskärpets ände ut från spännet cirka 2 cm. 
Tygskärpets längd kan sedan justeras ytterligare 12 cm. Barn växer i genomsnitt 6 cm 
per år, alltså bör byxan kunna brukas över tre år. Tygskärpets hål är placerade med ett 
mellanrum på 3 cm för att längden ska kunna justeras två gånger per år. De delar av 
tygskärpet som hänger utanför kanalerna placeras i hällor längs med kanalernas 
framsida.  

5.5 Riskanalys 
 
En av anledningarna till att produkter återkallas från marknaden idag är för att det inte 
utförs ordentliga riskanalyser av dess säkerhet. Därför genomfördes en riskanalys av 
barnbyxan med den konceptuella nya lösningen. En referensgrupp sattes ihop enligt 
följande:  
 
Kvinna, 73 år, före detta förskollärare.  
Kvinna, 45 år, småbarnsförälder.  
Kvinna, 25 år, inga egna barn eller yrke relaterat till barn (oberoende).  
Man, 55 år, lärare.  
Kvinna, 25 år, produktkunnig.  
 
Under ett gemensamt möte analyserades riskerna hos barnbyxan. Därefter beslutades 
det om dess sannolikhet att inträffa samt konsekvenserna av detta utifrån tre nivåer. 
Summan av sannolikheten och konsekvensen utgjorde en risknivå och utifrån denna 
vidtogs åtgärder. Som presenterat under teoriavsnittet bestäms risknivåerna enligt 
nedan: 
 
Risknivå 1: Värde 2 
Risknivå 2: Värde 3 eller 4 
Risknivå 3: Värde 5 eller 6 
 
Resultatet av riskanalysen presenteras i nedanstående tabeller uppdelat i tre 
kategorier:  
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Tabell 4. Sammanställning av resultatet av riskanalysen i Kategori 1: Spänne.  
 
Kategori 1: Spänne 
	  

Risk Effekt Sannolikhet Konsekvens Risknivå Åtgärd 
River sig på spännet. Kan få skrapsår 

på ärmar. 
1 1 1 Bör tas i beaktning vid 

exakt val av spänne så att 
det inte har vassa kanter. 

Spännenas placering gör 
ont när barnet trillar eller 
exempelvis åker 
rutschbana på mage. 

Blåmärken på 
höftben. 

2 1 2 Placera dem närmre 
blixtlåsen för att minimera 
risken att de når höftbenen. 

Spännet går sönder:  
1) Blir till smådelar 
2) Gör att draperingen 
kasar ner och byxorna blir 
för långa. 
  

1) Barnet kan 
svälja dessa och 
kvävas. 
2) Kan snubbla. 

1 + 2) 1 1) 3 
2) 2 
 

2 Risken med smådelar kan 
reduceras genom att istället 
använda ett spänne som 
låses med tandad kant, som 
är vanligt att använda på 
textila skärp. Dock anses 
sannolikheten att 
draperingen kasar öka med 
detta spänne därför 
kommer ändå spännet med 
bygel och pigg att 
användas. För att åtgärda 
risken att det går sönder i 
smådelar kommer 
kraftigare metall användas.  

	  
Tabell 5. Sammanställning av resultatet av riskanalysen i Kategori 2: Knappar.  
 
Kategori 2: Knappar 
 

Risk Effekt Sannolikhet Konsekvens Risknivå Åtgärd 
Knappen fram trillar av. Kan sväljas och 

därmed kvävas. 
1 3 2 Kommunicera med 

leverantör så att knappen 
sätts på hårt och med kraft.  
Det är främst barn mellan 
0-3 år som stoppar saker i 
munnen, därför får 
knappen inte vara så liten 
att den kan fastna i 
luftvägarna för barn i dessa 
åldrar (Konsumentverket 
2001).  

Knappar för justering av 
midja trillar av (sitter inte 
lika hårt som knappen 
fram men regleras heller 
inte lika ofta).  

Kan sväljas och 
därmed kvävas. 

1 3 2 Kommunicera med 
leverantör så att knappen 
sys på med slitstark tråd.  
Det är främst barn mellan 
0-3 år som stoppar saker i 
munnen, därför får 
knappen inte vara så liten 
att den kan fastna i 
luftvägarna för barn i dessa 
åldrar. Detta kontrolleras 
genom en testcylinder 
(Konsumentverket 2001). 

Påsen med extraknappar är 
så pass diskret att den kan 
riskeras lämnas kvar i 

Smådelar som 
kan sväljas och 
därmed kvävas. 

1 3 2 Knapparna ska placeras i 
större plastpåse av 
kraftigare kvalitet för att 
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byxan. vara mindre diskret och 
bekväm mot kroppen ifall 
den skulle missas att tas 
bort. I påsen ska det även 
finnas en lapp som tydligt 
kommunicerar att den 
innehåller smådelar som 
kan innebära risk.  

Extraknappar sätts i för 
löst.  

Trillar av, kan 
sväljas och 
därmed kvävas.  

2 3 3 På lappen i påsen med 
extraknapparna ska det ges 
rekommendation att 
knapparna bör sättas i av 
någon professionell för att 
se till att de sitter 
ordentligt.  

 
Tabell 6. Sammanställning av resultatet av riskanalysen i Kategori 3: Övrigt.  
 
Kategori 3: Övrigt 
 

Risk Effekt Sannolikhet Konsekvens Risknivå Åtgärd 
Kanalen slits upp, antingen 
p.g.a. att barnet trillar, 
allmänt slitage eller för att 
man fastnar/någon drar i 
hällorna allmänt slitage, så 
att tygskärpet åker ut.   

Kan fastna med 
det långa 
tygskärpet. 

1 3 2 Viktigt att ha en stark tråd 
och förstärkt söm. Ska 
testas enligt standarden 
ISO 13935-1:2014 (ISO 
2016). 
  

Fickor fram. Kan fastna. 2 1 2 De fyller inte riktigt någon 
funktion, utan är mer 
dekorativa. Det anses 
därför räcka med fickorna 
bak, så fickorna fram 
kommer att tas bort.  

Om gummibandet i 
fotänden tas ut finns risk 
att byxorna når marken om 
de är för långa. 

Kan snubbla. 3 2 3 Gummibandet i fotänden 
kommer att behållas.  

Dragkedjans tänder kan 
trilla av. 

Smådelar som 
kan stoppas i 
munnen och ge 
skada. 

1 2 2 För åtgärda detta kommer 
den nuvarande dragkedjan 
ersättas med en 
spiraldragkedja.  

Dragkedjan är rivig. Kan ge 
skrapsår. 

1 1 1 För att åtgärda detta 
kommer spiraldragkedjan 
vara av plast. 
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5.6 Nya lösningens överensstämmande med den upprättade 
kravspecifikationen 
 
För att undersöka hur väl den nya lösningen stämmer överens med de upprättade 
kraven ställdes de mot varandra. Graden av överensstämmelse presenteras på följande 
sätt: 
 
Tabell 7. Tabellen visar hur kraven värderas baserat på hur väl den nya lösningen 
möter de respektive kraven. 
 
Mycket väl  
Väl  
Mindre väl  
Inte väl  
 
Ska kunna appliceras på barnplagg: 
Då de flesta av lösningarna som identifierades i samband med 
marknadsundersökningen var konstruerade på vuxenplagg är det viktigt att se till att 
den tänkta nya lösningen kan appliceras på barnplagg. Detta delvis då barnplagg är av 
mindre storlek men också på grund av dess mer omfattande säkerhetskrav. Den 
framtagna nya lösningen stämmer överens med båda aspekter.  
 
Ska inte vara klumpigt i nederkanten: 
Detta är ett essentiellt uppställt krav då barn använder mycket stövlar och det är 
viktigt att det inte blir obekvämt. Även ur designintrycksaspekt är det i denna 
produktutveckling viktigt att det inte blir för mycket tyg nertill utan en jämn 
fördelning längs benet. Så här långt i produktutvecklingen är detta ett krav uppfyllt till 
fullo.  
 
Komfortabel: 
En av de främsta faktorerna barn ser i ett plagg är dess komfort (Jaffe, 1979; Prescott, 
1995; Mortimer-Dunn, 1996 se Tongue, Otieno & Cassidy 2010) och komfort har 
också blivit rankat som den viktigaste kvalitetsaspekten hos föräldrar (Chen, Au & Li 
2006). Detta har därför setts som ett viktigt upprättat krav. Kritiska faktorer hos den 
nya lösningen när det kommer till dess komfort kan vara att spännena ömmar mot 
höftbenen vid lek och att kanalerna skaver när barnet sitter på knä. Det senare är 
något som är föreslaget till vidare forskning.  
 
Ska inte ge snett intryck: 
Förhoppningen är att detta inte ska inträffa vid justering av längd med lösningen i 
fråga. Tanken från början var att även ha kanaler och justering på baksidan av 
byxbenen för att undvika detta. Men då går inte byxan i linje med 
produktsäkerhetslagen, då det inte får finnas dragskor och snören som dyker upp från 
baksidan av plagget (Barnkläders säkerhet – Snoddar och dragband i barnkläder – 
Specifikationer, 2015). För att fastställa lösningens överensstämmande med detta krav 
krävs framställandet av en prototyp, vilket inte tas fram i samband med denna 
uppsats. Detta lämnas därför över till vidare forskning.  
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Kan justeras upp och ner: 
I samband med enkätundersökningen undersöktes det om föräldrar önskade att den 
nya lösningen skulle kunna justeras upp och ner eller om det var tillräckligt att 
byxbenen kunde förlängas en gång. De var tydligt överens om att de ville att byxan 
benlängd skulle kunna justeras upp och ner, något som togs i beaktning i den nya 
produktutvecklingen. Den nya lösningen lever därför mycket väl upp till detta krav.  
 
Tvättbar/Lätthanterlig:  
En av de viktigaste parametrarna för föräldrar vid köp av barnkläder är att de ska vara 
lätthanterliga och detta inkluderar att plagget ska vara tvättbart. Den nya lösningen är 
tvättbar men inte i den utsträckning som önskas vilket beror på tygskärpet. Det finns 
risk att spännets utseende försämras och att det under tvätt sliter på det textila 
materialet. Risken att tygskärpet försvinner in i kanalen och sedan blir svår att få ut 
finns också, därför är det rekommenderat att skärpet är knäppt under tvätt. Det är även 
rekommenderat att byxan tvättas i dess maximala längd för att förhindra beständiga 
veck från draperingen. 
 
Överensstämma med produktsäkerhetslagen: 
För att den nya lösningen inte ska gå samma väg till mötes som den föregående, 
nämligen att den leder till att byxan återkallas, så är det viktigt att undersöka 
lösningens överenstämmelse med produktsäkerhetslagen. Den nya lösningen är 
konstruerad utefter de specifikationer som återfinns i standarder och därmed stämmer 
den väl överens med produktsäkerhetslagen i detta stadie.  
 
Design som attraherar barn & Diskret och tidlös: 
För barn ligger stort fokus på färg och design vid val av plagg (Jaffe, 1979; Prescott, 
1995; Mortimer-Dunn, 1996 se Tongue, Otieno & Cassidy 2010) och detta är något 
som togs i beaktning i samband med produktutvecklingen av den nya lösningen. Dock 
med en viss begränsning då utvecklingen utgick från en viss byxa med förvald färg 
och design. Ett annat krav är att lösningen ska vara diskret och tidlös, diskret för att 
lösningen inte ska ta över för mycket av plaggets totala design och tidlös för att byxan 
ska upplevas modern över tid. Resultatet av den nya lösningen stämmer främst 
överens med kravet att den har en diskret och tidlös design, då den har avsaknad av 
färg och design som är extra tilltalande för barn.  
 
Enkel: 
I samband med marknadsundersökningen identifierades flertalet lösningar som kan 
upplevas som enkla, dock blev resultatet av justeringen inte som önskat. 
Produktutvecklingen inspirerades av enkelheten på så sätt att det ska försöka uppnås i 
största möjliga mån med den nya lösningen. Konceptet som tagits fram är enkelt på så 
sätt att lösningen har en avskalad design och längden är enkel att justera. I jämförelse 
med lösningarna från marknadsundersökningen (exempelvis roll-up och muddar) är 
den dock inte lika enkel.  
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Tabell 8. Den nya lösningens överensstämmande med kravspecifikationen och 
värdering av respektive krav.  
 
Krav: Lösning Grad av överensstämmelse 
Ska kunna appliceras på barnplagg  
Ska inte vara klumpigt i nederkanten  
Komfortabel  
Ska inte ge ett snett intryck Undersöks i vidare forskning 
Kan justeras upp och ner  
Tvättbar/Lätthanterlig  
Överensstämma med produktsäkerhetslagen  
Bör uppnås i största möjliga uträckning  
Design som attraherar barnen  
Enkel  
Diskret och tidlös  
	  
Det är en strikt kravspecifikation och därför har flera idéer som dykt upp under 
processen snabbt sorterats bort då det stötts på problem. En tanke från början var att 
ha kanaler även på baksidan av byxbenen för att förhindra problemet med att 
draperingen blir sned. Men enligt produktsäkerhetslagen får det inte finnas dragskor 
eller snören som dyker upp från baksidan av plagget, därför var detta inte längre 
möjligt och idén ströks. En idé var även att kanalerna skulle löpa på insidan av 
plagget istället för på utsidan för att utgöra en mindre del av designen så att den blev 
så diskret och tidlös som möjligt. Men att ha kanalen direkt mot huden ansågs inte så 
lyckat ur komfortsynpunkt, därför beslutades det att placera kanalerna på utsidan 
ändå. Det funderades också kring hur den ursprungliga lösningen, med dragskon som 
gjorde att produkten återkallades, skulle kunna utvecklas för att stämma överens med 
produktsäkerhetslagen. Dock gör denna typ av lösning att det blir klumpigt och pösigt 
i nederkanten, vilket skulle försökas komma ifrån, så även denna idé sorterades bort.  
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6 Slutsatser 
 
Frågeställning 1: Hur kan barnbyxor med justerbar benlängd reducera den rådande 
masskonsumtionen och därmed förbättra barnklädesbranschen ur 
hållbarhetssynpunkt? 
 
Enligt forskning så lägger föräldrar allt mer pengar på barnkläder, de köper fler plagg 
och en av de tre främsta anledningarna till inköp är det faktum att barnen vuxit ur sina 
kläder. Problematiken med att barn växer snabbt gör att barnklädesbranschen har 
svårare att gå i linje med det ökade hållbarhetstänk som omfattas av företag och 
konsumenter idag. Problemet bidrar till den oacceptabla masskonsumtion som finns 
idag som är negativ för miljö, ekonomi och människors välmående. Konsumenter är 
idag allt mer medvetna och vill göra hållbara val, vilket leder till grönare processer 
och produkter. Det finns också en ökad medvetenhet kring problemen med 
masskonsumtion då dess fortsatta ökning tar ut fördelarna med de gröna åtgärderna. 
Genom barnbyxor med justerbar benlängd, tillverkade i god kvalitet, kan 
masskonsumtionen minskas. Detta då just detta plagg inte behövs bytas ut lika 
frekvent. För att minskningen ska ske krävs det att det finns ett intresse för denna typ 
av barnbyxor hos konsumenter, vilket framgår tydligt att det finns i den utförda 
enkätundersökningen. Konsumenters ökade vilja att göra mer hållbara val ställer krav 
på företagen och gör att de ändrar sitt beteende.  
 
I forskningen framgår det att föräldrar inte är villiga att betala för mycket för 
barnkläder då de snabbt växer ur dem. Plagg i den lägre prisklassen tillverkas i länder 
med lägre produktionskostnader och i material av sämre kvalitet. Det framgår också i 
forskningen samt enkätundersökningen att konsumenter kan tänka sig att betala mer 
för en funktionell produkt av god kvalitet och som är socialt ansvarsfull. Genom att 
ett högre pris accepteras kan plaggen produceras i bättre kvalitet och därmed håller 
det längre och kan tas över av någon yngre efter det att ett barn vuxit ur plagget. 
Därmed behöver detta barns föräldrar inte köpa ett nytt sådant plagg vilket bidrar till 
en minskning av den rådande masskonsumtionen. Om plagget i fråga dessutom är en 
barnbyxa med justerbar benlängd så motverkas masskonsumtionen ytterligare.  
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Frågeställning 2: Hur kan en barnbyxa med justerbar benlängd konstrueras för att 
gå i linje med produktsäkerhetslagen och konsumenters preferenser? 
 
Efter att den nya konceptuella lösningen ställts mot kravspecifikationen och 
riskanalyserats utfördes en del justeringar och den slutgiltiga lösningen ser ut enligt 
följande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Plaggskiss som visar den slutgiltiga lösningen. 

För att minimera risken att spännena på byxan blir obekväma mot höftbenen i 
samband med lek kommer de placeras närmre blixtlåset än vad det var tänkt från 
början. Framfickorna på byxan kommer att tas bort, detta då de utgör en risk att fastna 
vilket är onödigt då fickorna inte direkt uppfyller någon funktion mer än att de är 
dekorativa. Tanken från början var att gummibanden i fotändarna skulle tas bort då de 
inte längre skulle utgöra någon funktion efter den nya lösningen applicerats. Men i 
samband med riskanalysen framgick det att det kan vara ett sätt att förhindra 
snubbling, därför kommer de att finnas kvar i den slutgiltiga lösningen. Den 
nuvarande byxan har ett blixtlås av metall med kraftiga tänder som riskerar att trilla 
av och rivas. Av dessa anledningar kommer den bytas ut mot en spiraldragkedja av 
plast. I samband med jämförelsen mot kravspecifikationen framgick det att lösningen 
inte är så lätthanterlig vid tvätt som önskats, då det bland annat finns risk att 
tygskärpet försvinner in i kanalen. Därför ska en etikett finnas på vid köp som 
uppmuntrar kunden att tvätta byxan med tygskärpet knäppt. Det ska också 
rekommenderas att de tvättas i sin maximala längd för att förhindra beständiga veck 
från draperingen.  
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Slutlig kommentar: 
Resultatet visar att det går att tillverka en barnbyxa som stämmer väl överens med 
produktsäkerhetslagen och konsumenters preferenser samt som går i linje med det 
ökade hållbarhetstänket. Uppsatsen visar också på det omfattande arbete som krävs 
vid framtagandet av barnkläder jämfört med plagg till vuxna när det kommer till 
produktsäkerhet. Problematiken med masskonsumtion inom barnklädesbranschen kan 
förbättras med barnbyxor med justerbar längd då de inte behövs bytas ut lika frekvent 
av anledning att barnet vuxit ur dem.  

6.1 Förslag på vidare forskning 
 
Nästa steg i processen bör vara att ta fram en prototyp av barnbyxan så att fysiska 
tester kan utföras. Detta dels för att kontrollera att den konceptuella lösningen 
fungerar som den ska och för att få ytterligare underlag för överensstämmandet med 
kravspecifikationen.  
 
Ytterligare förslag på vidare forskning är att undersöka vad som skulle vara det bästa 
möjliga grundmaterialet för byxan. Detta för att byxan ska klara av den ökade 
livslängden. Forskning kring om detta material är tillräckligt slittåligt för att inte 
behöva förstärka knäna bör också utföras och hur problemet annars kan lösas. Ett 
annat förslag på vidare forskning är att undersöka hur risken med att kanalen skaver 
när barnet sitter på knä kan förhindras.  
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8 Bilagor 
 

8.1 Barnbyxa  
 

 
(Konsumentverket 2015) 
 

8.2 Litteraturstudie – tabell 
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Databas Sökord Funna artiklar 
Summon Sustainability childrens wear Exploring children’s socialization to 

three dimensions of sustainability 
 Consumer behaviour textiles A typology of Polish consumers and 

their behaviours in the market for 
sustainable textiles and clothing 

  The Normative Social Influence on 
Eco-Friendly Consumer Behavior : 
The Moderating Effect of 
Environmental Marketing Claims 

 Adjustable length childrens wear Evaluation of sizing provision among 
high street retailers and consumer 
buying practices of children’s 
clothing in the UK 

 Childrens wear Consumption of children’s wear in a 
big city in Central China: Zhengzhou 

 Product safety childrens wear Product safety and managerial 
decisions 

 Product safety textiles Analysis of children's textiles and 
apparel product 
safety issues using recall data from 
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the US 
Consumer Product Safety 
Commission 

  A paratactic subjective-objective 
weighting methods and SVM risk 
assessment model applied in textile 
and apparel safety 

  The role of standards for textiles 
  Total quality management in textiles 
 Increased sustainability mindset Mindful consumption: a customer-

centric approach 
to sustainability 

 Increased sustainability mindset 
textiles 

Emerging design strategies in 
sustainable production and 
consumption of textiles 
and clothing 

8.3 Enkätundersökning 
	  
Enkätundersökningen hade 27 respondenter.  

8.3.1 Utformning och koder 
 
Syftet med enkäten är att undersöka föräldrars intresse för barnbyxor med justerbar 
längd och med hjälp av responsen arbeta fram en bra lösning för just detta. Dessa 
byxor har fördelar både ur hållbarhets- och ekonomisynpunkt, på så sätt att det inte 
lika frekvent behövs inhandlas nya byxor till barnen då de har vuxit ur de gamla. 
Produkten motverkar alltså också den masskonsumtion som existerar i 
barnklädesbranschen idag. Genom att producera barnbyxan i ett slittåligt material 
kan livslängden ytterligare ökas och därmed lämnas vidare till nästa barn. Byxan i 
fråga är gjord i 100 % slitstark bomull, har en blå nyans, ger ett jeans-liknande 
intryck och har justerbar midja. Det är en tidlös och könsneutral modell vilket 
ytterligare uppmuntrar till användning över tid samt återanvändning. 
 
I slutet av enkäten är det möjligt att ge egna övriga kommentarer. 
 
        Kod 
 
1) Är du förälder? 
Ja         1 
Nej        2  
 
2) Kön: 
Kvinna        1 
Man        2 
 
3) Ålder: 
20-30 år       1 
30-40 år       2 
40 år och uppåt      3 
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4) Ort: 
I min ort bor färre än 50 000 personer   1 
I min ort bor fler än 50 000 personer    2 
 
5) Jag har: 
Flicka/flickor       1 
Pojke/pojkar       2 
Både flicka/flickor och pojke/pojkar    3 
 
6) Vad gör du med dina barns byxor när de vuxit ur dem? 
 
Välj det alternativ som används mest frekvent.  
 
Lämnar dem vidare till någon yngre    1 
Säljer dem        2 
Slänger dem        3 
Lämnar dem i klädinsamling     4 
Syr om så de blir längre alternativt kortare (piratbyxor) 5 
Övrigt        6 
 
7) Upplever du att du i största allmänhet gör mer hållbara val idag, med hänsyn 
till människa och miljö, än du gjort tidigare? 
Ja        1 
Nej        2 
 
8) I enkäten väljer jag att svara för: 
 
En del kan uppleva att modellen mestadels tilltalar det ena könet. 
 
Flicka        1 
Pojke        2 
Flicka och pojke      3 
 
9) Hade du varit intresserad av att köpa byxor med justerbar längd till dina 
barn?  
Ja         1 
Nej        2 
 
10) Om du svarade ”Nej” på ovanstående fråga är jag intresserad av att veta 
varför? Beskriv gärna anledningen/anledningarna nedan.  
 
11) Har du tidigare erfarenheter av barnbyxor med justerbar längd? 
Ja         1 
Nej        2 
12) Om du svarade ”Ja” på förgående fråga, hur var lösningen konstruerad? 
Vad var positivt och negativt? Beskriv nedan. 
 
13) Hade du önskat att byxan kunde justeras upp och ner i längd genom den nya 
lösningen eller hade du nöjt dig med att kunna förlänga benen en gång? 
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Jag hade velat kunna justera upp och ner   1 
Det räcker med att förlänga benen en gång   2 
 
14) Hade du kunnat tänka dig att betala mer för en barnbyxa med justerbar 
längd än andra med tanke på dess funktion och kvalitet? 
Ja        1 
Nej        2 
 
15) Har du några spontana förslag på hur du hade velat reglera barnbyxans 
längd? 
 
16) Övriga kommentarer: 
 

8.3.2 Tabell: Slutna frågor 

	  
	  
	  
  

 Fråga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 14 
Respondent              
1  1 2 3 1 3 4 1 3 1 2 1 1 
2  1 1 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 
3  1 1 1 2 1 4 1 3 1 2 1 1 
4  1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 
5  1 1 3 2 3 1 1 3 1 2 1 1 
6  1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 
7  1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 
8  1 2 3 1 1 4 2 3 1 2 1 1 
9  1 1 3 1 2 4 1 3 1 1 1 1 
10  1 1 3 1 3 4 1 3 1 2 1 1 
11  1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 
12  1 2 3 1 1 4 1 3 1 2 1 1 
13  1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
14  1 1 3 1 3 4 2 3 1 2 1 1 
15  1 1 1 2 2 4 1 3 1 1 2 1 
16  1 1 1 2 2 4 2 3 1 2 1 2 
17  1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 2 
18  1 1 3 1 2 4 1 3 1 2 1 1 
19  1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 
20  1 1 1 2 2 6 2 3 1 2 1 1 
21  1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 
22  1 2 3 1 3 1 1 3 1 2 1 1 
23  2 1 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 
24  1 1 1 1 2 6 1 3 1 2 1 1 
25  1 1 3 2 1 5 1 3 1 1 2 1 
26  1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 
27  1 2 2 1 2 6 1 3 1 2 1 1 
Totalt              
 1 26 

96,3% 
19 
70,4% 

9 
33,3% 

17 
62,9% 

7 
25,9% 

10 
37,04% 

18 
66,7% 

0 
0% 

25 
92,6% 

5 
18,5% 

23 
85,2% 

23 
85,2% 

 2 1 
3,7% 

8 
29,6% 

5 
18,5% 

10 
37,1% 

13 
48,2% 

2 
7,41% 

9 
33,3% 

2 
7,4% 

2 
7,4% 

22 
81,5% 

4 
14,8% 

4 
14,8% 

 3 - - 13 
48,2% 

- 7 
25,9% 

1 
3,7% 

- 25 
92,6% 

- - - - 

 4 - - - - - 10 
37,04% 

- - - - - - 

 5 - - - - - 1 
3,7% 

- - - - - - 

 6 - - - - - 3 
11,11% 

- - - - - - 
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8.4 Marknadsundersökningens funna lösningar 
	  
Steg 1 
 
Lösning 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Next 2016) 
 
Lösning 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Decathlon 2016) 
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Lösning 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Behance 2016)  
 
Lösning 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Amazon 2016) 
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Lösning 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Label Shopper 2016) 
 
Steg 2 
 
Lösning 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Jollyroom.se 2016a) 
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Lösning 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Jollyroom.se 2016b) 
 
Lösning 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Jollyroom.se 2016a) 
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Lösning 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Babyshop.se 2016)	  
 
  



	   61	  

8.5 Loggbok 
   
 
29/3 
Jag kompletterade min sista inlämning i metodkursen baserat på föreläsarens 
kommentarer för att sedan kunna använda materialet i planeringsrapporten. 
Jag gick också igenom allt material för C-uppsatsen på PingPong så att jag känner att 
jag har koll på allting, samt upprättade ett dokument för planeringsrapporten men 
även för slutrapporten. En tidsplanering upprättades.  
 
30/3 
Jag fortsatte att arbeta med planeringsrapporten. Jag formulerade om 
bakgrund/problematisering en del för att sätta in problemet som uppsatsen syftar till i 
ett större sammanhang.  
 
31/3 
Jag gjorde klart planeringsrapporten och sammanställde en av de relevanta artiklar 
som jag hittat under metodkursen. De hittade jag genom bibliotekets databas 
Summon. 
 
1/4 
Jag fortsatte att sammanställa tidigare funna artiklar.  
 
4/4 
Idag jobbade jag med metodavsnittet. Jag gick igenom boken ”Grundläggande 
metod”, lånade böcker om marknadsanalys och spånade på upplägg av min 
undersökning. Jag förberedde även inför morgondagens handledning med Stig.  
 
5/4 
Idag sammanfattade jag ytterligare en artikel jag hittat sedan tidigare. Jag jobbade 
även vidare på metodavsnittet och kollade lite gamla uppsatser för att få en tydligare 
bild.  
 
Jag hade min första handledning med Stig. Vi diskuterade att inrikta uppsatsen mer på 
produktsäkerhet, standarder och konsekvenser om man bryter dem. En enkät ska 
upprättas om konsumenters inställning till denna typ av produkt. Genom dessa 
åtgärder ger det uppsatsen en mer vetenskaplig grund. Marknadsanalysen kommer 
endast att användas för men egen inspiration till en ny lösning.  
 
Byxan:  
En kravspecifikation ska upprättas. Byxans kvalitet ska ha fokus på följsamhet och 
slittåligt. Vindtät.  
De tänka kanalerna (min nya lösning) ska gå på utsidan inte på insidan. Bidrar med 
dekorativt inslag.  
 
6/4 
Idag uppdaterade jag det material jag har efter gårdagens handledning. Jag läste även 
standarden ”Barnkläders säkerhet - Snoddar och dragband i barnkläder – 
Specifikationer” samt kikade på produktsäkerhetslagen.  
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7/4 
Idag har jag läst på om EU-rapex och letat artiklar relaterade till produktsäkerhet.  
 
8/4 
Idag har jag arbetat lite kring min enkätundersökning och läst ytterligare litteratur på 
områdena produktsäkerhet och kvalitet.  
 
11/4  
Idag har jag gjort min marknadsanalys och påbörjade sammanställningen av denna.  
 
12/4 
Idag har jag fortsatt sammanställa marknadsanalysen. Jag har även upprättat de olika 
lösningarnas för- och nackdelar.  
Jag har gjort förslag på omformulerade forskningsfrågor och syfte och gått igenom 
hela dokumentet inför handledningen imorgon.  
 
13/4  
Idag har jag haft handledning med Stig och därefter justerade jag i uppsatsen.  
 
14/4 
Idag har jag förberett inför min första handledning med Kristina imorgon.  
 
15/4 
Idag hade jag min första handledning med Kristina där vi gick igenom uppsatsens 
olika delar och jag fick feedback på det. Vi diskuterade även min tänkta byxlösning.  
Jag började sedan med lite redigeringar i uppsatsen baserat på vad vi kommit fram till.  
 
18/4 
Idag arbetade jag med metodavsnittet genom att läsa på om marknadsundersökningar 
och enkätundersökningar, där fokus framförallt låg på hur jag ska analysera resultatet.  
 
21/4 
Jag jobbade klart med metodavsnittet. 
 
22/4 
Jag jobbade vidare på utformningen av min enkätundersökning samt sökte ytterligare 
litteratur. 
 
23/4  
Läste och sammanfattade litteratur.  
 
24/4  
Sammanfattade litteratur och arbetade in det i uppsatsen. Jobbade vidare på 
utformningen av enkäten efter att ha fått feedback från handledare. Jag förberedda 
också inför marknadsundersökningens steg 2.  
 
25/4  
Idag har jag jobbat med marknadsundersökningens steg 2 samt med bakgrund och 
problemformulering.  
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26/4 
Jobbade klart med min marknadsundersökning och fixade med referenser. Jag letade 
även ytterligare litteratur på ämnet produktsäkerhet.  
 
27/4  
Idag fastställde jag min enkätundersökning och skickade ut den. Jag läste även 
ytterligare litteratur på ämnet produktsäkerhet.  
 
28/4 
Idag kikade jag en del på den opponering jag fått av mina klasskompisar.  
 
29/4 
Fortsatte gå igenom opponeringen och bokade in en handledning med Kristina i nästa 
vecka. Läste även ytterligare litteratur på ämnet produktsäkerhet.  
 
30/4 
Referenser 
 
2/5 
Referenser 
 
3/5 
Referenser. Arbetade vidare på analysmetod av enkätundersökningen. Hade 
handledning med Stig.  
 
4/5 
Jobbade vidare på analysmetod av enkätundersökningen och hade handledning med 
Kristina.  
 
6/5 
Analyserade enkätundersökningen.  
 
7/5 
Analyserade enkätundersökningen.  
 
8/5 
Analyserade enkätundersökningen.  
 
9/5 
Analyserade enkätundersökningen, jobbade med primärkällor och rensade upp i 
uppsatsen.  
 
11/5  
Arbetade med mina primärkällor, förberedde inför handledning och upprättade en mer 
exakt tidsplan över de sista veckorna.  
 
12/5 
Skrev om avsnittet om standarder utifrån en annan källa och filade på nya lösningen.  
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13/5 
Läste igenom uppsatsen. Kollade gamla uppsatser för lite hjälp kring teori. Filade på 
nya lösningen.  
 
15/5  
Filade på nya lösningen och förberedda inför kommande handledningar.  
 
16/5  
Jag jobbade på nya lösningen, redigerade i dokumentet, hade handledning, letade 
produktutvecklingsteorier och riskanalysmetoder och la in procentsats och antal i 
cirkeldiagrammen.  
 
17/5 
Jag hade handledning med Kristina, gjorde redigeringar utefter detta, jobbade med 
produktutvecklingsteorier och processer och slutsatser fråga 1.  
 
18/5  
Letade information till min riskanalys, jobbade vidare på slutsats fråga 1, jämförde 
lösningen med kravspecifikationen och hade handledning med Lotta Höjer.  
 
19/5  
Läste igenom, formulerade om fråga 2, gjorde klart jämförelsen med 
kravspecifikationen, arbetade med referenser, formulerade om slutet av bakgrunden, 
skrev generellt upplägg av metod.  
 
20/5  
Idag har jag korrläst uppsatsen, filat klart på lite olika delar samt förberett inför 
riskanalysen.  
 
21/5 
Förberedde inför riskanalysen.  
 
22/5 
Genomförde riskanalys med referensgrupp och sammanställde den.  
 
23/5  
Fixade med layouten i dokumentet, arbetade vidare på riskanalysen, skrev slutsats 
fråga 2.  
 
24/5  
Jag hade handledning med Kristina och gjorde sedan korrigeringar i uppsatsen efter 
detta. Jag jobbade med produktutvecklingsprocessen och de olika lösningsidéerna. Jag 
gjorde sedan en kontroll av referenslistan. Jag jobbade sedan med metoddiskussion 
och skrev sammanfattning.  
 
25/5 
Jag korrigerade uppsatsen efter min systers kommentarer, filade på 
sammanfattningen, skrev förord, gjorde plaggskiss.  
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26/5 
Filade på sammanfattningen, gjorde figurförteckning och numrering, fixade klart 
plaggskiss, jobbade med layout.  
 
27/5 
Printade uppsatsen och läste igenom en sista gång. Gjorde Power Point till 
presentationen.  
 
7/4 
Kompletterade baserat på examinators och opponenters kommentarer.  
 
8/4 
Kompletterade baserat på examinators och opponenters kommentarer.  
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